
PNȚCD - clarificări sau 
inerente frământări?!

In ultima perioadă, mass-media a insistat 
mult pe ce se întâmplă în PNȚCD. Am spune 
că e nefiresc ca un partid cu o astfel de tradiție 
și vechime să își caute încă personalitatea. Cât 
despre o doctrină constituită, nici nu poate fi 
vorba. în astfel de condiții, față de PNL și USD, 
PNȚCD apare cu un handicap, deși 
popularitatea sa în alegerile precedente a fost 
superioară. De aici până la mai recentele acțiuni 
de cristalizare în partid, de cristalizare a unei 
personalități - n-a fost decât un pas. Și grupul 
de la Brașov chiar a făcut un pas în acest sens. 
Cristalizarea personalității partidului a început 
cu conturarea unei noi grupări în PNȚCD care 
și-a ales ca platformă ideile lui Corneliu Coposu, 
senior al clasei politice românești cu care, din 
păcate, viața n-a mai avut răbdare.

Grupul de la Brașov a fost mai întâi negat,- 
kapoi criticat aspru de către unii lideri ai partidului

- “talibanii” sau “fundamentaliștii", cum li s-a 
spus la timpul respectiv pentru intransigența lor. 
Intransigență, dar în numele a ce? Nicidecum 
în numele "eforturilor” concentrate de numire 
în funcții cheie a propriilor oameni care, la timpul 
potrivit, să-și arate “recunoștința”. Ultimele 
intervenții pe față sunt numirea în fruntea 
Romsilva a oamenilor lor, de sus până jos, ca 
să nu mai spunem de Romtelecom în fruntea 
căruia a fost stabilit Vlad Țepelea și nu Sorin 
Pantiș cum s-ar fi cuvenit conform algoritmului 
de care se face atâta caz și de mult prea multe 
ori.

Vasile Lupu, deputatul cu pălărie a la Walt 
Withman, afirma la un moment dat, forțat de

_______ Mine! BODE A
(Continuare în pag. 8)
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va emite spre vânzare, în zilele de 
9 și IO februarie 1999,

CERTIFICATE PENTRU CONTUL 
ț * OE DEPOZIT •

Cu o dobândă FIXĂ de 

64% pe an, 
pe termen de 91 zile.

Conturile de depozit vor avea scadența in zilele de
10 și 11 mai 1999, valoarea minimă fiind de 1.000.000 lei.

Domnul Acciză
COTIDIAN INDEPENDENT A1 APARE LA DEVA
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Cele mai scurte
campanii
Deși la prima vedere 

apare ca inoportun 
să aducem în discuție 

acum probleme privind 
campania agricolă de 
vară, există suficiente 
motive ce ne îndreptățesc 
să ne gândim la soarta 
producției agricole din 
anul 1999, în special la 
situația recoltei de 
cereale, cu accent pe cea 
de păioase. Pentru oricine, 
chiar și nespecialist fiind, 
nu este greu să constate, 
dacă privește starea 
câmpului la această dată, 
că ne găsim într-o 
profundă criză ce a 
cuprins și sugrumă cu 
pași repezi agricultura 
românească. Imaginea 
tristă pe care o oferă 
ogoarele județului nostru 
face parte din acest peisaj 
care arată disprețul 
actualei puteri și al 
guvernanților față de 
pământ, de soarta satului 
românesc, în flagrantă

agricole
contradicție cu promi
siunile electorale.

Dacă în ultimii ani în 
țară au rămas permanent 
necultivate circa două 
milioane ha, în prezent 
sunt nearate peste patru 
milioane ha, ceea ce 
arată starea de sărăcie a 
producătorilor agricoli, și 
lipsa de preocupare a 
guvernanților față de 
asigurarea securității 
alimentare a populației, 
pe de altă parte. în plus, 
nesiguranța desfacerii 
producției i-a determinat 
pe mulți proprietari de 
pământ să lase terenurile 
nelucrate. Cauzele 
nelucrării pământului 
sunt însă mult mai 
profunde, între cauzele 
esențiale un loc de 
seamă ocupându-l lipsa 
de înzestrare cu tractoare

Nicoiae TiRCOB
(Continuare în pag. 8)

Deși n-a devenit încă 
poreclă, expresia „Domnul 
Acciză", cu care este identificat 
ministrul finanțelor, Decebal 
Traian Remeș, tinde să prindă 
rădăcini. Căci omul numit mai 
înainte are un fix. Dacă în 
toamna anului trecut se lăuda 
că el, personal, „nu se hrănește 
cu accize", acum, la doar 
câteva luni, accizele i-au 
devenit hrana cea de toate 
zilele. Accizele sunt țelul său 
suprem în activitatea finanțelor 
țării. Faptele sunt argumentele. 
La sfârșitul 
anului trecut, 
ministrul, care 
nu se hră
nește cu accize, a determinat 
o Ordonanță de Urgență a 
guvernului care a mărit accizele 
la tutun, cafea și alcool. Să 
zicem că aceste accize nu ating 
toată populația țării, ci în spe
cial pe fumători, băutorii de 
cafea și alcool. Să zicem 
numai, pentru că, practic, 
acciza la alcool de pildă lovește 
multă lume, începând de la 
producătorii de băuturi pe bază 
de alcool, angrosiștii și detailiștii 
comerciali și în final pe băutori 
și familiile acestora. Sau acciza 
la cafea. Aproape că nu există 
om matur să nu bea cel puțin o 
cafea pe zi.

După această victorie pe 
frontul accizelor și după 
majorarea de peste zece ori a 
impozitului pe clădiri, domnul 
Decebal Traian Remeș s-a 
gândit că povara fiscală din 
spinarea contribuabilului nu 
este suficient de grea și că 
prețul benzinei la noi în țară 
este mai mic ca în Occident. 
Așa i-a străfulgerat ideea că 
românul deținător de automobil

• RADIO EREVAN
— Există vreo deosebire 

între capitalism și 
comunism?

— Bineînțeles. In 
capitalism există exploa
tarea omului de către 
om; în comunism e 
invers.

Procesul de reformă- 
restructurare în România, 
care, mai pe înțelesul fiecă
ruia, înseamnă eficientizarea 
tuturor activităților productive, 
are, în prima etapă, efecte 
negative. Pentru că reformă- 
restructurare înseamnă 
reducerea pierderilor, 
restrângerea sau închiderea 
unităților cu cheltuieli 
neeconomicoase și, pe 
această cale, disponibilizarea 
de personal, deci oameni fără 
servicii, fără salarii. Abia după 
un timp, când se va obține 
profit, se va putea lăsa 
cureaua mai lejer. Până 
atunci însă procesul este lung 
și anevoios. Cu atât mai greu 
este în regiunile cu pronun

în privința zonelor defavorizate

Toată lumea-și dă cu părerea
țată pondere economică, cu 
perimetre monoindustriale, 
cum este și județul Hune
doara. Tocmai de aceea, 
Legea Zonelor Defavorizate 
vine să susțină eforturile 
Guvernului de ajutorare a 
localităților în care reforma 
lovește nemilos în 
întreprinderi, în populație.

Din păcate, reforma a 
început în forță în aceste 
comunități, îndeosebi în 
domeniul minier, însă 
facilitățile prevăzute de

amintita lege se lasă 
așteptate. Sunt și foarte greu 
de înfăptuit. Așa că toată 
lumea-și dă cu părerea. De la 
politicieni și guvernanți până 
la “simplii cetățeni", se 
vorbește în toate felurile, pe 
toate tonurile, despre zonele 
defavorizate. Scepticismul și 
neîncrederea sunt omni
prezente. Mai ales că nu a 
apărut nimic palpabil, dătător 
de speranțe.

- Nu sunt de aceeași 
părere - susține apăsat, cu

optimism, dna Marilena 
Gavrilei, directorul Centrului 
Zonal Deva-Brad, din cadrul 
Agenției Naționale de 
Dezvoltare și Implementare a 
Programelor de Recon
strucție a Zonelor Miniere 
București. E drept că Agenția 
s-a născut cam târziu, că s-a 
aflat prea mult timp în 
organizare, dotare, înca
drare, însă după apariția 
Ordonanței de Urgență 
privind Regimul Zonelor 
Defavorizate și după

constituirea Centrelor 
Zonale, a Consorțiilor de 
Sprijin și a Consiliilor 
Consultative, deci de circa 5- 
6 luni, activitatea s-a 
intensificat și primele 
rezultate încep să apară. 
Sigur, este o activitate nouă, 
pe care o învățăm din mers, 
din confruntarea cu reali
tatea, în schema centrului 
suntem doar patru persoane, 
dar avem sprijinul consistent 
al conducerii ANDIPRZM, al 
primului vicepreședinte

prea se lăfăiește în benzină cu 
5-6000 lei litrul și deci ar trebui 
atins cu o acciză așa ca s-o 
simtă. Zis și făcut. La una din 
ședințele de guvern din 
ianuarie a.c. domnul Acciză a 
propus creșterea veniturilor la 
bugetul de stat prin majorarea 
accizelor la carburanți. Cât o 
fi propus, ce discuții s-or fi 
purtat nu se știe, fapt este însă 
că executivul a fost mai cu cap 
decât capul finanțelor și a 
respins propunerea.

Domnul Acciză însă nu s- 
a lăsat. A 
așteptat o 
nouă ședință 
de guvern și a

pus din nou propunerea pe 
masa executivului. Acum 
propunerea a luat o formă mai 
concretă: mărirea accizelor la 
carburanți cu un dolar, că așa 
e în Occident. Din nou, primul 
ministru și ceilalți miniștri au 
amânat discuția. Ulterior, dl 
Remeș a explicat că nu a 
cerut majorarea accizelor cu 
un dolar, ci a prețului benzinei 
la un dolar. Cum dolarul acum 
a depășit 12.000 de lei, vă dați 
seama că majorarea prețului 
carburanților se va ridica la 
peste 100%. Explicând acest 
demers, domnul Acciză a 
declarat presei că nu va 
abandona majorarea prețului 
carburanților și că la viitoarea 
ședință de cabinet va ridica 
din nou problema.

încăpățânarea dlui 
Remeș este bună până la un 
punct. Adică până la grija de 
a asigura cu orice preț resurse 
pentru bugetul de stat pe

__________ Gh. PAVEL 
(Continuare în pag. 8)

jg WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter
Telefon 234480 

Fax234483
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 55%
X la 90 de zile - 53%
t>

Marin Condescu, al altor 
lideri de sindicat, precum 
dnii Ciocan de la Deva și 
Simion din Valea Jiului și nu 
în ultimul rând al preșe
dintelui Consiliului Județean 
Hunedoara, dl Gheorghe 
Barbu, conlucrăm fructuos 
cu Direcția Generală a 
Muncii și Protecției Sociale 
Hunedoara, cu Camera de 
Corrierț și Industrie 
Hunedoara, cu primarii 
municipiilor Brad și Deva, 
cu alți primari din Țara 
Zarandului și din Poiana 
Ruscăi și sunt semne 
încurajatoare că lucrurile 
merg spre bine.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 4)
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Și cu nou! antrenor

La Corvinul se dorește 
formarea unei echipe 
omogene, competitive

f 1 ----------
Handbal feminin

Universitatea Remin Deva -
Dorobanțul Ploiești (26-27)

în cadrul conferinței de 
presă organizate la FC 
Corvinul luni, 8 februarie, 
președintele executiv Oc
tavian Cojocaru a prezentat 
reprezentanților presei pe 
noul antrenor principal al 
hunedorenilor, Petre Giu- 
giu. ce îl înlocuiește pe 
Nicoiae Babeti ce s-a retras 
pe motive familiale deose
bite, ce luase de curând 
locul antrenorului Victor 
Roșea care a plecat înapoi 
la Reșița tot pe motive... 
familiale. în alocuțiunea sa,

președintele Corvinului a 
precizat că până acum con
tractul cu antrenorul N. Ba
beti nu a fost depus la fede
rație, întrucât cei din condu
cerea clubului reșițean nu 
au venit la Hunedoara pen
tru rezilierea contractului cu 
V. Roșea. în ce îl privește pe 
actualul antrenor, se pre
conizează semnarea unul 
contract pe un an și jumă
tate (de preferință pentru 
antrenor) și de doi ani și ju
mătate pentru președintele 
clubului hunedorean.

Dar cine este Petre Giugiu? iată, pe scurt, câteva date 
din activitatea sa: in vârstă de 46 de ani, a început să 
joace fotbal ia Dinamo și a debutat ca antrenor ia 
Divizia A tot intr-un Joc împotriva dinamoviștiior (în 
meciul din tur Foresta-Dinamo 2-3). A mai Jucat fotbal ia 
Minerul Rodna, o perioadă scurtă ia Gloria Bistrița 
când era în Divizia B și a încheiat ia CSM Caransebeș, 
unde a activat și ca antrenor de două ori. Ca antrenor a 
avut șl trei promovări ia București cu iMUG care avea ia 
activ în acei campionat 31 de victorii, 3 meciuri nuie, 
fără înfrângere, apoi cu EXiM și cu Chitită promovând 
cu Divizia C. in 1993 a plecat în Germania unde a antre
nat 2 echipe de amatori. in anul trecut, în primăvară, a 
preluat echipa de tineret speranțe a formației Foresta 
Fălticeni și după numai două etape a fost promovat ia 
prima echipă într-un interimat ce a durat 7 etape. Schim
barea a survenit după 2-2 obținut de Foresta la “U" Cluj, 
unde conducerea voia neapărat victorie.

La Hunedoara a venit 
cu același gând care-l stă
pânește mereu ca antre
nor, de a ajuta Corvinul să 
promoveze din nou în Di
vizia A. înainte de a fi con
tactat de hunedoreni a 
purtat tratative cu “U” 
Cluj, Olimpia S.M., CSM 
Reșița șl Poli lași. “Am

fost de acord să vin la Hu
nedoara cu intenția clară de 
a face un lucru bun la o 
echipă cu tradiție în fotbalul 
românesc, un loc drag mie 
fiindcă aici a jucat și antre
nat Mircea Lucescu, pe 
care-l apreciez foarte mult. 
După părerea mea la Hune
doara se poate “construi”

o echipă bună, competitivă, 
care poate ataca promova
rea în viitorul campionat”.

S-au pus multe între
bări în cadrul conferinței la 
care Petre Giugiu a răs
puns deschis, cu since
ritate. Confrații mei au in
sistat asupra fermității, a 
deciziei lui de a rămâne 
timp îndelungat (stabilit în 
contract) sau va da bir cu 
fugiții în caz de insucces? 
Răspunsurile detaliate pri
vind situațiile prin care 
este pus să treacă un an
trenor - relația lui cu jucă
torii, cu conducătorii, evo
luția rezultatelor ș.a. - ne- 
au lăsat să înțelegem că în 
ce îl privește este decis 
să facă treabă, să-și înde
plinească termenul din 
contract.

De luni, antrenorul prin
cipal al Corvinului și-a înce
put activitatea cu 2 antre
namente pe zi, dorind să 
testeze la început nivelul 
pregătirii fizice al jucătorilor. 
Ieri, în cadrul programului 
de pregătire, de des
fășurare a meciurilor de 
verificare s-a disputat par
tida cu Gloria Reșița, ur
mând ca azi să întâlnească 
pe Aurul Brad, la Hunedoara, 
de la ora 11, iar în conti
nuare se preconizează jo
curi cu Vega Deva, CSM Re
șița și, probabil, un meci cu 
“U” Cluj. Nu se cunoștea 
dacă Corvinul va efectua și 
turneul prevăzut în Ungaria.

Sabin CERBU

Aflată încă în perioada de pregătire, Uni
versitatea Remin Deva a susținut joi, la Sala 
sporturilor din Deva, un meci amical în compania 
echipei de ligă națională Dorobanțul Ploiești. în 
prezent, echipa ploieșteană este ocupanta 
locului 4 în clasamentul ligii naționale, având ca 
obiectiv participarea la cupele europene. De 
menționat că dintre adversarele devencelor, 
șase jucătoare sunt componente ale lotului 
național de handbal feminin.

întregul meci s-a desfășurat într-un ritm dinamic 
și echilibrat, devencele reușind o mobilizare foarte 
bună în teren. Repriza întâi a fost dominată încă din 
primele minute de jucătoarele de la Universitatea 
Remin Deva. Devencele au avut o evoluție remar
cabilă, îndeosebi în acțiunile de atac și contraatac 
menținând scorul în favoarea lor. Dacă în minutul 5, 
prin golul înscris de Melinda Toth, tabela de marcaj 
arăta 3-1 pentru Remin, minutul 19, prin golul înscris 
în poarta oaspetelor de aceeași jucătoare de- 
veană, avea să aducă rezultatul de 11-6. Ultimele 
minute din prima repriză a jocului au culminat cu o 
serie de atacuri repetate ale oaspetelor, jucătoarele 
ploieștene reușind să aducă scorul la 12-10 în 
minutul 28. La pauză a condus, firește, Universitatea 
Remin Deva, la doar un punct diferență (13-12).

Repriza secundă a debutat cu golul care a 
adus egalarea. Conducerea a fost apoi preluată de

Dorobanțul Ploiești, până în minutul 52 când din nou 
Melinda Toth a înscris în poarta adversă, scorul 
devenind 22-22. Același minut a însemnat și între
ruperea jocului pentru câteva momente. în mod 
nejustificat, Gheorghe Zbora, antrenorul echipei 
Dorobanțul Ploiești, a scos echipa ploieșteană din 
teren, stârnind nemulțumie și indignare în rândul 
spectatorilor deveni. Câteva minute mai târziu, 
oaspetele au revenit în teren, însă fără antrenor pe 
bancă. Ultimele minute ale jocului au aparținut 
echipei ploieștene, care a reușit victoria asupra 
echipei gazde cu rezultatul final 26-27.

Conducerea tehnică a echipei devene, al
cătuită din dl prof, loan Mătăsaru, director tehnic, și 
dl prof. Marcel Șerban, antrenor, s-a dovedit a fi 
mulțumită de rezultatul jocului, de evoluția în teren 
a întregului lot de jucătoare, care au demonstrat că 
sunt un adevărat partener de întrecere, chiar și 
pentru o echipă de ligă națională. Sub bagheta 
celor doi profesori, echipa deveană își continuă 
perioada de pregătire ia Vața, pregătire axată pe 
condiția fizică a jucătoarelor, omogenizarea colec
tivului și recuperarea sportivelor.

Marcatoarele celor 26 de goluri sunt: Melinda 
Toth -19; Codruța Zavragiu - 3; Laura Crăciun - 
2; Dana Pătru și Simona Bozan câte un gol.

Cristina CfNDA

Karate

Finala pe zona Transilvania
între 6 și 7 februarie, la Sala 

sporturilor din Deva s-a desfășurat 
finala pe zona Transilvania din ca
drul Campionatului Național de 
karate tradițional, categoria seniori, 
fete și băieți.

Competiția organizată de Fede
rația Română de Karate Tradițio
nal, reprezentată prin sensei Dan 
Stuparu - 6 DAN, secretar general 
al federației, clubul Ryu-Do Deva - 
președinte Teodor Telembici - 3 
DAN și D.j.T.S, a adus la start un 
număr de 50 sportivi din 5 județe 
ale țării, cu participarea cluburilor 
Ryu-Do Deva, Constructorul Hune
doara, Gloria Dej, Sutemi Cluj, 
Elcond Zalău, Goshinkai Oradea, 
Todome Bridge Oradea, Heian 
Deva și Sonkei Arad.

Rezultatele înregistrate:
Kata individual feminin: 1. So

rina Steavu - Constructorul Hd; 2. 
Monica Ferenczi - Sutemi Cluj; 3. 
Filomena Grebenișan - Sutemi Cluj.

Kata individual masculin: 1. 
Pavel Vancea - Todome Bridge

Oradea; 2. Marius Biji - Ryu - Do 
Deva.

Kata echipe feminin: 1. Con
structorul Hunedoara (Sorina 
Steavu, Irina Graore, Diana Istrate).

Kata echipe masculin: 1. 
Todome Bridge Oradea (Pavel 
Vancea, Rudolf Vaszy, Ciprian Moș).

Enbu mixt: 1. Monica Mjlnar și 
Pavel Vancea - Todome Bridge 
Oradea.

La Fukugo feminin: locul 1 - 
Sorina Steavu - Constructorul Hd.

La Fukugo masculin: 1. Pavel 
Vancea - Todome B. Oradea; 2. 
Mircea Popa - Ryu - Do Deva.

Enbu echipe masculin - pe lo
cul al doilea s-a clasat Ryu - Do 
Deva (Marius Biji, Mircea Popa).

Kumite individual feminin: pri
mul loc a fost ocupat de Sorina 
Steavu (Constructorul Hd.)

La Kumite individual masculin:
1. Marius Biji; 2. Mircea Popa de la 
Ryu - Do Deva.

Prof. Mircea SÎRBU
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nimănui!
în ultima vreme primim tot mai multe știri privind 

“moartea" lentă a fotbalului în unele centre unde acest 
popular sport are numeroși simpatizanți. Un asemenea 
semnal l-am primit și de la Călan, de la colaboratorul nostru, 
Mircea Părăian, unde activează o cunoscută echipă de 
fotbal (Victoria) și prin grija și preocuparea unor oameni de 
bine din siderurgie, s-a amenajat și dotat stadionul din 
localitate ca în orice oraș cu pretenții. Având în vedere 
împărțirea fostului combinat siderurgic în mai multe societăți 
comerciale a scăzut brusc interesul cadrelor de conducere 
pentru sprijinirea clubului în asigurarea condițiilor de 
pregătire și participare în campionatul Diviziei D de fotbal.

"Mai sunt puține zile până la reluarea campionatului, 
timp în care echipele au demarat pregătirile pentru retur. 
Numai la Călan situația echipei este incertă, jucătorii și 
antrenorii nu știu bine de cine anume aparțin în prezent, se 
confruntă cu mari greutăți materiale și financiare, unii 
solicită dezlegare pentru a pleca la alte echipe și a-și 

| găsi un loc de muncă, iar cei disponibilizați cer să-și 
I primească drepturile cuvenite." în scrisoare se face apel 
■ și la Primărie, sindicate, agenți economici, patroni, pentru a 
| veni în ajutorul echipei Victoria Călan.
' Sperăm și noi, alături de suporteri, ca această echipă, 
* fostă divizonară în fotbalul românesc, să nu fie lăsată de 
i izbeliște! (S.C.)
I —
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Aspect de la un antrenament la Clubul Dacicus Orăștie

Aurul Brad are probleme 
la finalizare

Divizionara C, Aurul Brad, și-a continuat seria parti
delor de pregătire susținând la sfârșitul săptămânii trecute 
două jocuri amicale pe teren propriu. în primul joc, disputat 
pe un teren acoperit de zăpadă, elevii antrenorului Virgil 
Stoica au remizat, scor 1-1, cu Metalurgistul Cugir. Deși au 
dominat autoritar, având numeroase ocazii, între care trei 
bare și un penalty ratat de Aslău, brădenii au înscris doar 
un singur gol prin experimentatul Achim.

în cel de al doilea joc disputat pe terenul din Gura- 
barza, în aceleași condiții meteo, brădenii au dispus 
categoric, scor 3-0, de FC Telecom Arad. Virgil Stoica 
aprecia că în această partidă elevii săi s-au concentrat 
mai bine la finalizare, reușind astfel să concretizeze trei 
din numeroasele acțiuni de poartă pe care le-au inițiat. 
Golurile au fost marcate de Aslău (2) și Achim. în cele 
două partide antrenorul brădean a rulat aproape întreg 
lotul de jucători. (C.M.)

CORVINUL 
HUNEDOARA - 

MINERUL CERTEJ 1-2
Ambele echipe au susținut sâmbătă partide ami

cale de pregătire. Atât minerii, 2-0 cu Unirea Alba lulia, 
cât și hunedorenii 3-0 la Reșița cu Gloria, prin golurile 
marcate de Andrei, Păcurar și Pavel, au avut o evoluție 
apreciată. Dar în întâlnirea directă desfășurată dumi
nică la Hunedoara numai minerii au confirmat, în vreme 
ce evoluția corviniștilor a dezamăgit.

Rămași fără antrenor principal, Nicoiae Babeti “pără
sind" echipa, de voie de nevoie (?!), după jocul de la Reșița, 
hunedorenii au făcut o partidă slabă oferindu-le elevilor lui 
loan Petcu posibilitatea realizării unui rezultat surpriză.

Florea Văetuș, secundul Corvinului, a început 
meciul cu Rahoveanu - Rus, Haidiner, Sterean, Andone 
- M. Dinu, Andrei, Gheară, Șandor - Păcurar și Pavel, iar 
loan Petcu antrenorul minerilor a trimis în teren urmă
torul 11: Dobre - Fartușnic, Filip, Țibichi, Răducănescu, 
Dragnea, Sîrghie, Banc, Hanganu - Rădos și Scurtu.

încă din primele minute hunedorenii au încercat să 
controleze jocul și să se instaleze cu autoritate în 
jumătatea de teren a oaspeților. Dar minerii au dat o 
replică foarte bună apărăndu-se precis și decis și 
acționând rapid pe contraatac oricând li s-a ivit ocazia, 
în minutul 32 la un astfel de contraatac Scurtu a fost 
faultat în marginea careului mare obținând o lovitură 
liberă. Dragnea a executat înalt în careu, iar Banc a 
reluat cu capul la colțul lung deschizând scorul: 0-1. Și 
deși corviniștii s-au aruncat în atac forțând egalarea 
până la pauză scorul nu s-a mai modificat.

La pauză în cele două echipe au intervenit nume
roase schimbări. Astfel Corvinul a evoluat în formula: 
Pascal-Muth, Gheară, Marincău, Babarți - Armenean 
(jucător venit de la Aiud)-, Rus, Mâhnea, Ocnean - 
Păcurar, Scarlat, iar pentru Minerul au jucat: Tiliban - 
Fartușnic, Filip, Țibichi, Răducănescu, Bozga - Banc, 
Pepenar, Kallo, Polvrea, Tăgârță și Hanganu.

Dar până să se acomodeze noii intrați cu starea 
terenului minerii și-au și mărit avantajul. în minutul 53 
Kallo l-a găsit cu o diagonală pe Tăgârță, iar acesta din 
careu a lobat peste Pascal și 0-2. La acest scor Cor
vinul a preluat inițiativa, minerii preferând să se apere 
grupat și să acționeze pe contraatac. Din multitudinea 
de ocazii avute hunedorenii au concretizat doar una, 
iar în minutul 75 Scarlat reluând cu capul o centrare a 
lui Muth și stabilind scorul final: 1-2.

____________ ___________Ciprian MARiNUȚ \
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Geoagiul se 
pregătește

Comuna Geoagiu - de alt
fel ca și Vața de Jos - are 
avantajul și "dezavantajul" că 
este vizitată în fiecare an și 

■ fiecare sezon de un mare nu
măr de oameni din județ și din 
țară veniți la renumita stațiune 
de aici la tratament și odihnă 
sau pur și simplu să se dis
treze. Avantajul constă în 
aceea că afluxul de turiști 
aduce în comună venituri din 
care o parte intră în bugetul 
localității, precum și în faptul că 
Geoagiu se bucură de o bună 
propagandă și prețuire în județ, 
în țară, ba chiar și dincolo de 
granițele României.

Dezavantajele sunt mai 
multe, deși poate este impro
priu să le numim astfel. în con
dițiile redate mai sus localitatea 
- și cea.de reședință și cele
lalte sate - trebuie să arate tot 
timpul anului cât mai bine, să fie 
mereu bine gospodărită, fru
moasă și primitoare. Tocmai din 
această pricină strădania pe 
această linie a edililor se cere 
a fi permanentă și eficientă. în 
discuția ce am avut-o cu dl 
Aurel Danciu, viceprimarul lo
calității, am abordat aspectul 
respectiv. Nu se știe încă pre

în anul 1998 activitatea de 
pregătire, organizare și con
ducere a intervențiilor la in
cendii, calamități, catastrofe 
naturale, precum și pentru înlă
turarea efectelor negative ale 
acestora, a constituit o atenție 
prioritară de acțiune a unității 
noastre.

S-a urmărit creșterea ca
pacității combative a unității și 
subunităților pentru a fi în mă
sură să facă față oricăror si
tuații. în centrul preocupărilor a 
stat perfecționarea concepției 
de organizare a intervenției, de 
întrebuințarea pieselor și mij
loacelor în paralel cu pregăti
rea efectivelor.

Trebuie apreciat faptul că 
la toate subunitățile noi înfiin
țate din localitățile Brad, Ilia, 
Dobra, Uricani, Râu de Mori, 
Geoagiu, Orăștioara de Sus, 
cu sprijinul primăriilor și al agen- 
ților economici din zonă, s-au 
finalizat următoarele:

• lucrări interioare și de 
îmbunătățire a confortului la 
Garda de Intervenție Uricani;

• amenajări interioare 
ale noului pavilion la Garda de 
Intervenție Brad, fapt ce a dus 
la îmbunătățirea condițiilor de 
cazare și de desfășurare a 
programului zilnic;

• garaj și anexe la 
Stația Ilia;

• instalație de încălzire 
centrală la garda de Intervenție 
Râu de Mori.

Pentru anul acesta este 
necesară mobilizarea efortu
rilor în scopul continuării lu
crărilor, printre care în prima 
urgență garajul la Garda de 
Intervenție din localitatea 
Geoagiu, amenajări interioare 
la Garda de Intervenție Dobra.

Desigur, factorul tehnic ad
ministrativ are importanța sa 
pentru buna desfășurare a 
îndeplinirii misiunilor. O altă di
recție prioritară a fost aceea de 

cis ce buget va avea comuna 
în 1999, dar s-au stabilit obiec
tivele ce se vor realiza în anul 
în care am pășit. Unele dintre 
acestea au fost demarate deja. 
La Geoagiu Băi continuă asfal
tarea în fața Complexului "Dia
na” și se lucrează la repara
rea trotuarelor. Telefonia se 
află în plin proces de moder
nizare. Cablurile de pe stâlpi au 
fost întinse și se desfășoară 
instalarea noii centrale ce va fi 
pusă în funcțiune la finele lunii 
martie. S-a terminat documen
tația pentru aprovizionarea cu 
apă și canalizarea localităților 
Geoagiu Sat, Geoagiu Băi și 
Bozeș urmând să se organi
zeze licitație pentru realizarea 
lucrărilor respective.

Se va definitiva în acest 
an iluminatul public prin insta
larea a noi lămpi. S-a gândit 
deja ce se va realiza pe linia 
înfrumusețării prin plantarea 
de arbori ornamentali, gard viu, 
flori ș.a.

Geoagiul deci, deși ne 
aflăm în plină iarnă, se pre
gătește să-și primească în 
acest an oaspeții în cele mai 
mândre straie.

Traian BONDOR

Morti
9

perfecționare a pregătirii perso
nalului și a stilului și metodelor de 
muncă. Totodată, s-a pus accent 
pe stimularea necesității de per
fecționare a pregătirii profesio
nale, pentru îndeplinirea de cali
tate a misiunilor, creșterea pres
tigiului profesional al fiecăruia în 
cadrul colectivului în relațiile cu 
cetățenii etc.

Tot în anul care a trecut, în 
urma unor concluzii și învăță
minte din anii anteriori s-a acțio
nat și s-a reușit în cea mai mare 
parte să se reducă substanțial 
timpul pentru alertarea forțelor, 
precum și cel pentru deplasarea 

Pompieri militari io bilanț
până la locul intervenției, prin 
exerciții repetate, studierea cu 
atenție a căilor de acces și co
municații, precum și prin acope
rirea într-un grad mai mare a 
zonei de competență cu forțe de 
intervenție ale detașamentelor, 
stațiilor și gărzilor de intervenție, 
în totalitate funcționabile.

în planul asigurărilor logis
tice și al intervențiilor mai sunt 
încă multe de făcut, ele fiind în 
atenția factorilor de răspundere 
ai unității. Important este faptul 
că în anul 1998, gărzile de inter
venție ale unității nu au ratat nici 
o intervenție, deși în unele si
tuații datorită lipsei mijloacelor de 
protecție se puteau întâmpla 
accidente deosebite.

Activitatea de pregătire, or
ganizare și conducere a inter
vențiilor la incendii, calamități, 
catastrofe și alte dezastre, pre
cum și pentru înlăturarea efec
telor negative ale acestora, a 
constituit un punct de reper prio
ritar de acțiune, deoarece este 
una din activitățile de bază ale 
existenței pompierilor.

în măsura posibilităților, s-a 
inițiat și asigurat participarea 
cadrelor și militarilor în termen

Am cumpărat o pereche 
de cizme de cauciuc de la un 
miner (nu l-am întrebat dacă a 
fost disponibilizat) la una din 
minele de minereuri din zonă.

Când am vrut să le probez, 
ceva foșnea și mă incomoda într
una din ele. Era un dreptunghi de 
hârtie mototolit. Poate l-aș fi arun
cat la gunoi, dar mi-a atras 
atenția faptul că pe o parte hârtia 

HAZ DE NECAZ
era tipărită. Curios să văd ce 
cuprinde am început lecturarea. 
Nu era decât un banal prospect 
conceput și tipărit de fabricant - 
SC “Gumoflex" SA (unde o fi 
funcționând această SC nu se 
știe) și intitulat - atenție! - Instruc
țiuni pentru folosirea cizmelor 
de protecție pentru mineri.

Un “fluturaș" din acesta 
costa ceva bani, căci hârtia e 
scumpă, tiparul la fel. Banii se 
adaugă la prețul cizmelor, preț 
pe care-l suportăm tot noi, plă
titorii de impozite și taxe, căci 
activitatea în mineritul cu nefe
roase, ca tot mineritul de altfel, 
este subvenționată de la buget.

Stați să vedeți însă cam ce 
cuprind “Instrucțiunile":

“Nu se utilizează în locuri 
care prezintă pericolul căderii 
bolovanilor sau altor greutăți 
(deoarece n-au bombeu meta
lic)". Probabil au fost făcute 
pentru a fi purtate la plimbare 
pe corso.
---------------------------------------------

în foc 
la unele acțiuni specifice, or
ganizate pe plan local și 
județean.

Cadrele din inspecția de pre
venire s-au implicat în organi
zarea și desfășurarea concur
surilor Serviciilor Civile de pom
pieri și ale cercurilor de elevi 
"Prietenii Pompierilor".

Acțiunile noastre s-au re
flectat direct și au fost verificate 
practic pe timpul celor 321 de 
intervenții, unele dintre acestea 
solicitând la maximum forțele de 
intervenție. Din totalul celor 321 
de intervenții, 72 au fost 
inundații.

In desfășurarea acțiunilor 
de intervenție, în cursul anului 
1998, au fost folosite următoa
rele categorii de personal: 110 
ofițeri, 536 maiștri militari și sub
ofițeri, 1903 militari angajați pe 
bază de contract și militari în 
termen, 102 pompieri civili, 276 
cadre de poliție, 20 jandarmi și 
73 cadre și militari în termen de 
la M Ap.N.

Din datele statistice referi
toare la acțiunile de intervenție 
ale unității, în anul 1998 se des
prind și alte aspecte: bunuri dis
truse - 2.089.965.000 lei, bunuri 
salvate - peste 200 miliarde lei, 
persoane salvate 25 din care 
12 adulți și 13 copii, animale și 
păsări salvate 217.

Victime în anul 1998: militari 
răniți - 9, persoane civile - 9, 
persoane decedate 11.

Cele mai frecvente surse de 
aprindere au fost:

*■ în 76 de cazuri focul 
deschis

« . în 29 de cazuri instalații 
electrice defecte

în 23 cazuri fumatul.
în desfășurarea activităților 

de prevenire a incendiilor în 
cursul anului 1998 s-au exe

"Nu se vor utiliza cizme cu 
număr de mărime mai mici (sic) 
decât piciorul și nu se vor 
forța la încălțare".

"Nu se vor utiliza cizme 
mai mari cu max. 2 numere 
decât piciorul”. Ca să vezi!

Instrucțiunile privind modul 
de păstrare și întreținere cu
prind alte “perle" informațio
nale:

"Cizmele de protecție pen
tru mineri trebuie păstrate într- 
un loc rece, uscat, ferit de lu
mină. Nu se vor depozita în 
apropierea surselor de 
căldură".

“După întrebuințare se 
spală cu săpun și se clătesc 
cu multă apă. Nu se utili
zează în acest scop benzină 
sau orice alt solvent".

“Se usucă în aer liber, evi- 
tându-se expunerea la razele 
solare și la orice sursă de 
căldură".

Mă gândesc foarte serios 
că pentru cizmele mele cele 
noi trebuie să amenajez un 
beci subteran, căci în frigider 
este imposibil. Este el rece, dar 
nu-i uscat.

Mare-i grădina Ta, Doamne! 
După ce suntem săraci lipiți mai 
avem și darul de a risipi banii 
pe lucruri inutile.

ion CIOCLEI

CASA AUTO TIMIȘOARA (Q

Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948
- autoturisme -autoturisme -autobuze
- autovehicule transport marfă - autodube - Unimog
- autovehicule transport persoane - autocamioane

Se asigură service și piese de schimb pentru aceste autovehicule 
Autovehicule care nu au nevoie de reclamă

- realizăm lucrări de întreținere și pentru alte tipuri de 
autovehicule străine

- executăm verificări ale sistemului de frânare pentru 
orice tip de autovehicul

[ SC CASIAL SA DEVA
Chișcădaga

organizează
in data de 15.02.1999, ora 10.30, ia sediul 

firmei

Licitație pentru vânzarea 
deșeurilor metalice șl 

1^ nemetalice. J
• —------------------ *------------------ - ------------

SC Awcola SA IDewn
vinde en gros ouă proaspete de cea 

mai bună calitate, prin Magazinul nr. 1 
Dacia, la prețul de 630 lei/buc.

Informații la telefoanele 624851; 625796.

cutat 1.112 controale de pre
venire a incendiilor unde au 
fost constatate 12.417 încăl
cări la normele de prevenire și 
stingere a incendiilor din care 
5.775 au fost soluționate 
operativ.

Activitatea de prevenire a 
incendiilor a cuprins și 2261 
analize, cursuri și instructaje la 
care au participat 24697 per
soane.

Potrivit prevederilor Or
donanței Guvernului nr. 60/
1997 aprobată cu Legea nr. 
212/ 1997, au fost înființate 
ori reorganizate 38 servicii 
da pompieri civili la unitățile 
aparținând domeniului public 
sau privat. S-au organizat și 
finalizat cursurile de califi
care în meseria de pompier 
civil la care au participat 106 
persoane.

Inspecția de prevenire a 
incendiilor a eliberat în anul
1998 143 avize și 115 auto
rizații de prevenire a incendiilor.

Față de încălcările de la 
normele de prevenire și stin
gere a incendiilor au fost sanc
ționate 1146 persoane, din ca
re 13 persoane juridice și 
1.133 persoane fizice. Numărul 
total al sancțiunilor este de 
1.525 din care 1.126 avertis
mente și 399 amenzi contra
venționale. Suma totală a 
amenzilor contravenționale 
este de 1.125.950.000 lei din 
care 39.450.000 lei au fost apli
cate pe loc contra chitanță.

în anul 1998 au fost înche
iate 119 procese verbale de 
contravenție în cuantum de 
1.085 500.000 lei. Pentru anul
1999 este necesară îmbună
tățirea radicală a activității de 
prevenire și stingere a 
incendiilor.

Colonel Gheorghe Nasta
Șeful Grupului de Pompieri 

Militari “lancu de Hunedoara”

Societatea Comerciata 
“Comiemn ~ SA 

vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ spațiu 
comercial situat in Deva, B-dui Decebal, bl.

C, parter.
Data licitației: 15.02.1999, ora 10,00.
Ofertele se primesc până la data de 12.02.1999, ora 12,00. 
Relații la telefoanele: 226062 și 226180.
 '   

5C AGRO-COMPANY SRL DEVA 
Achiziționează de la populație, cu 

plata pe loc, porci vii.
Programările se fac la Centrul de 

achiziții din strada Sântuhalm nr. 123, 
, telefon. 233388.________________________________ t

Importantă firmă de confecții

£> Anunța organizarea LICITAȚIEI pentru ame
najarea spațiului din Brad (Depozit Garâ CON- 
SUMCOOP) ih vederea executării lucrărilor de 
reparații: construcții. Instalații, electrice, 
termice, de ridicat și aer comprimat.

Licitația va avea loc in data de 12.02.1999, 
ora 11, la sediul Consumcoop Brad - Piața 
Avram lancu. bloc 32, telefon 651872.

E> De asemenea, ANGAJEAZĂ ingineri tex- 
tiliști pentru secția Brad, dornici sâ se realizeze 
in carierâ.

Informații la telefon 094/617919, intre orele 16-18.

Regionala CF Timișoara
Secția L5 CFR Deva

str. Horea, nr. 12-14, vinde următoarele:
1. Traverse de beton rebut;
2. Șină de cale ferată tip 40-45.
Informații suplimentare la tel. 212630, 

212631, int. 643.

cea.de
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Fondurile de creditare internaționale - aproape 
o fata morgana pentru întreprinzătorul român

SRL-ul înființat de soții 
Văruțoiu la Orăștie reprezintă 
prototipul clasic al unei afaceri 
de producție lansate în dificilul 
sector al industriei ușoare. 
Dispunând de un “patrimoniu" 
tehnologic de 16 mașini de 
cusut industriale și cinci 
mașini circulare de tricotat, 
societatea “Văruțoiu M 
Prodcom” execută și co
mercializează echipament 
sportiv, lenjerie de corp și 
echipament de protecție.

încercând să crească 
potențialul de producție, soții 
Văruțoiu caută permanent 
posibilități, de finanțare 
acceptabile pentru forța de 
rambursare a micului 
întreprinzător autohton. Din 
nefericire, toate demersurile 
făcute s-au soldat cu un 
rezultat nul. “în cadrul 
programului FIDEL, operând 
în România sub egida 
PHARE, am întocmit un 
proiect în care prezentam 

^oportunitatea pentru comu

i Facilitați fiscale > 
'agentllor corecții

Conform unei recente or- .
• donanțe de urgență adoptate ' 
| de Executiv, agenților eco- ]
■ nomici care își achită integral, ,
■ la data prevăzută în legislația ■ 
| în vigoare, obligațiile la |
■ bugetul de stat, în cursul i 
' anului 1999, li se acordă o ■ 
| bonificație care reprezintă 1/ |
■ 12 pentru fiecare datorie la , 
’ buget plătită. Bonificațiile se ' 
| calculează și se acordă după |
■ depunerea bilanțului contabil, •
• iar veniturile înregistrate sunt 1 
| deductibile la determinarea | 
| profitului impozabili

Această facilitate se ' 
| aplică și contribuabililor care ] 
I nu au întârziat plata cu mai i 
I mult de 10 zile, de trei ori în ’ 
| cursul anului 1999, pentru | 
1 fiecare obligație în parte, cu i
■ condiția ca penalitățile afe- 1 
| rente perioadei de întârziere [
■ să fie achitate concomitent cu i
• aceste obligații.

nitatea Orăștiei de a 
achiziționa o mașină 
ultraperformantă de tricotat 
din U.E. Cum accederea la 
fonduri și spiritul programului 
PHARE sunt orientate pentru 
dezvoltarea comunității, am 
prezentat în proiectul nostru 
imensul avantaj pe care un 
astfel de utilaj l-ăr aduce pa 
asigurător al materiei prime - 
tricotul - pentru toți operatorii 
economici din zonă ce au ca 
profil de activitate fabricarea 
de. tricotaje. Organizarea 
consorțiului local, organizație 
non-profit, ce ar fi administrat 
utilajul, a durat mai mult decât 
ne-am așteptat și p-am putut 
trimite documentația la primul 
termen stabilit. Am făcut-o la 
al doilea termen. După un 
timp, proiectul ne-a fost 
înapoiat cu mențiunea că în 
calculele noastre economice 
nu am evidențiat valoarea 
taxelor vamale. Am xeroxat 
pagina din Codul vamal în 
care se arăta că utilajele 

Tehnica de calcul - la mare preț. Și la baza de tratament balnear “Aurel Maieu” 
din Geoagiu Băi, întreaga gestiune financiar-contabilă și administrativă este asistată 

de calculatoare moderne.
Foto: Traian MÂNU

Pagină realizată de
Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLĂGEAN

importate din U.E. sunt scutite 
de la plata taxelor vamale și 
am trimis din nou proiectul la al 
treilea termen stabilit. Am 
primit un răspuns mai mult 
decât descumpănitor cum că 
între timp banii alocați prin 
programul Fidel se 
terminaseră", ne povestește 
dna Mariana Vărufoiu.

întreprinzătorii n-au avut 
mai mult noroc nici cu Fondul 
Româno-American pentru 
Investiții. Au solicitat un credit 
de 26 de milioane de dolari 
pentru achiziționarea unui 
spațiu în care să-și organizeze 
mai bine activitatea. în urma 
unei inspecții a unui specialist 
al fondului s-a obținut acceptul 
de principiu al acordării 
acestuia. Aceste credite, cu 
dobândă de 15 la sută, se 
derulau prin Banca 
Transilvania. întocmind rapid 
documentația și înaintând-o 
funcționarilor Băncii Transil
vania, întreprinzătorii au 
așteptat să obțină creditul. 

Până ca melcul birocrației 
autohtone să se urnească, 
înțelegerea de colaborare 
dintre fond și bancă s-a 
sistat o dată cu creditul 
sperat. “în situația noastră 
sunt foarte multe firme, 
numai în Orăștie sunt vreo 
patru, care și-au văzut 
spulberate șansele de 
creditare de multe ori pe 

.motive puerile”, precizează 
dl Dorin Văruțoiu.

în condițiile în care 
necesarul de finanțare este 
infinit mai mic decât 
necesitățile intreprinzătorilor, 
accederea la facilitățile 
oferite la creditare de 
organismele internaționale 
sunt aproape o fata morgana 
pentru IMM-urile autohtone. 
Și nimeni nu poate garanta 
la porțile Orientului că 
diferența dintre reușită și 
eșec în acest caz nu are 
dimensiunea unei șpăgi 
plasate unde trebuie.

[ ezechilibrul periculos 
al balanței comerciale f

Organele centrale de statistică ale României au dat 
recent publicității cifre mai mult decât îngrijorătoare. 
Producția industrială a marcat o scădere dramatică, cu 

aproape 6 la sută în 1997, față de 1996, și cu peste 17 
la sută în 1998, raportat la anul anterior. Și în agricultură, 
producția de cereale boabe a fost mai mică în 1998 cu 
30,1 la sută decât cea din 1997, iar efectivele de animale 
au înregistrat scăderi la toate speciile. în același timp, 
exporturile s-au ridicat anul trecut la 7596 de milioane de 
dolari, fiind inferioare cu 2,3 la sută celor din anul 
precedent, iar importurile au însumat în aceleași perioade 
comparabile 10.658,1 milioane de dolari, în creștere cu 
5,9 la sută.

Ce înseamnă toate acestea? înseamnă că am 
exportat puțin și am importat aproape dublu, că ne-am | 
îndatorat peste măsură, că balapța comercială a ’ 

COMENTĂRÎUÎ PAGINII
României a fost deficitară în relațiile cu majoritatea țărilor 
din Uniunea Europeană, atingând un trist record, 
depășind pragul de 3000 de milioane de dolari. 
Principalele produse care atârnă cu deficit în balanța 
comercială în 1998 au fost: mașinile, aparatele și ■ 
echipamentele electrice, produsele minerale, articole ale i 
industriei chimice și ale industriilor conexe, mărfuri 
alimentare, băuturi, tutun.

Este adevărat că pe piața externă există o concurență 1 
dură, bazată pe calitate, preț și design, cu care nu stăm 
deloc bine. Este adevărat că am pierdut piețe tradiționale, ' 
iar altele nu am prea găsit. însă este la fel de adevărat, i 
trist și îngrijorător, că producția noastră de export se află 
în continuă cădere, că în comerțul exterior românesc i 

domnește haosul și bunul plac, că Guvernul lasă aceste j 
sectoare la voia întâmplării și a inspirației, nu le rostuiește j 
după niște programe și strategii clare, temeinic i 

fundamentate și urmărite.
Guvernanții noștri, mai vechi și mai noi, mai buni sau i 

mai răi, în alianță cu politicienii măcinați de interese și i*  

orgolii, n-au reușit nici până în 1996 și cu atât mai puțin ;l 
în ultimii doi ani să pună ordine în acest domeniu extrem 
de important pentru bunăstarea națiunii - exportul - j 
lăsând la mâna unor afaceriști importul masiv de ii 
produse, de toate felurile, care ne îndatorează astăzi atât I 
de mult, amanetează viitorul unei țări cu destule resurse, 
dar nepuse în valoare cu o condamnabilă indiferență.

(—;--------
(Urmare din pag. 1)

- Puteți concretiza ceva, 
dnă Mari ie na Gavriiei?

- Nu este meritul exclusiv 
al Centrului nostru, însă 
avem, cred, o bună parte de 
contribuție în demersurile'de 
declarare a Bradului ca zonă 
defavorizată, așteptând 
acum răspuns pentru Poiana 
Ruscăi (cu localitățile miniere 
de acolo, dar și cu cele din 
Țara Hațegului și din 
împrejurimile Devei), pentru 
Rușchița (Caraș Severin) și 
Altîn Tepe (Tulcea), din 
componența Companiei 
Naționale “Minvest" Deva, 
unde nu există asemenea 
unități de apărare a 
intereselor disponibilizaților 
din acele perimetre miniere. 
Mai mult, am identificat o 
serie de spații și terenuri 
aflate în atenția unor 
investitori. La Rușchița, o 
firmă italiană este preocu
pată să înființeze o fabrică de 
acumulatori, în care va 
angaja vreo 50 de oameni, 
tot acolo un investitor român 
și-a manifestat intenția să 
organizeze o linie de 
prelucrare a marmurii, cu alți 
50 de angajați din cei vreo 
250 de disponibilizați din 
zonă, iar doi investitori 
americani, care n-au găsit 
teren prielnic în zona 
Bradului, s-au orientat spre

Toata lumea-și dă 
cu părerea

Altîn Tepe, unde li se deschid 
perspective de a realiza 
afaceri în creșterea și 
îngrășarea ovinelor și în 
producerea de materiale de 
construcții. Mai au și ei 
nevoie de niște ajutoare.

Avem identificate unele 
spații și în celelalte zone din 
raza noastră de activitate. 
Așteptăm investitori.

- Se vorbește, de ase
menea, mult și contra
dictoriu despre ajutoarele 
internaționale pentru 
aceste zone defavorizate, 
despre sume concrete de 
bani. Chiar sunt promise. 
Dar vin ?

- în mod sigur vor veni, 
însă nimeni nu dă bani gră
madă pentru ceva, undeva, 
cândva. Banii se alocă pe 
programe și proiecte con
crete. Asta este sarcina 
noastră cea mai importantă 
acpm, ca împreună cu toți 
factorii responsabili și cu cei 
interesați să definitivăm pro
iecte detaliate, amănunțite, 
de realizare a unor obiective 
în zonele miniere defavori
zate. Cu cât vom realiza mai 
repede asemenea proiecte, 
care, la rândul lor, parcurg un 

drum încă lung de avizări, 
aprobări, autorizări, licitații 
etc, cu atât banii vor sosi și 
vor putea fi folosiți în 
scopurile destinate, care să 
ofere locuri de muncă 
persoanelor disponibilizate 
din sectorul minier, sigur, 
după etapele corespun
zătoare și necesare de 
calificare și recalificare.

■ Deci zonele defavori
zate au intrat deja, con
cret, pe drumul spe
ranței...

- în mod sigur. Timpul va 
demonstra cu prisosință 
acest lucru. Sper ca la 
întâlnirea de la Vața, din 
data de 26 februarie a.c., 
unde vor participa repre
zentanți ai organismelor 
locale, județene, centrale și 
internaționale, cu responsa
bilități în această problemă 
complicată a zonelor 
miniere defavorizate, ca și 
patroni și investitori 
interesați de afaceri în 
aceste regiuni, să se 
clarifice o serie de chestiuni, 
să se pună bazele unor 
colaborări viabile, de 
durată, benefice pentru 
toată lumea.

într-un recent interviu 
acordat cotidianului “Ade
vărul", dl Eugen Maniac, fost 
director general adjunct al 
DGMPS Hunedoara, în 
prezent director general 
executiv al Agenției Naționale 
pentru Ocupare și Formare 
Profesională, sublinia:

- La sfârșitul anului 
trecut, în evidențele 
oficiilor pentru forță de 
muncă și șomaj figurau 
900.000 de șomeri în plată 

tocuri de munco pentru 
minerii disponibilizoți

efectivă. Pentru jumătatea 
anului în curs se 
preconizează o creștere a 
numărului acestora de 
până la 1.500.000 și chiar 
peste, nivel record atins și 
în martie 1995. .

La întrebarea ,,Ce se are 
în vedere, concret, pentru 
ocuparea în noi locuri de 
muncă a șomerilor din Valea 
Jiului” (proveniți, în principal, 
din minerit - n.n.), dl Eugen 
Maniac spunea:

- Pentru toată zona 
Deva, Brad, Hunedoara, 
Teliuc, Hațeg, Simeria, 
Orăștie, Vulcan și Ghelari 
preconizăm crearea ime
diată a aproape 1500 de 
locuri de muncă pentru 

refacerea infrastructurii 
drumurilor, renovării de 
clădiri publice și monu
mente, igienizarea zonelor 
verzi și a subsolurilor de 
blocuri, reamenajări de 
parcuri etc., toate locuri 
de muncă negociate cu 
primăriie locale. La 
categoria reconversie 
profesională a forței de 
muncă disponibilizate, 
putem oferi imediat 700 de 
locuri de muncă în meserii 

cerute pe piața locală a 
muncii: zidar, betonist, 
fierar, asfaltator, pâvator 
etc. Ne-am gândit însă să 
oferim deocamdată doar 
unui număr de 900 de 
solicitanți și consultanță 
și asistență pentru 
înființarea și dezvoltarea 
de mici afaceri în cadrul 
unor așa-zise incubatoare 
de afaceri. în fapt, mici 
grupări de meseriași 
organizate pentru pres
tarea de activități rentabile 
de produse și servicii 
cărora le asigurăm într-o 
primă fază asistența con
tabilă și juridică, urmând 
ca ulterior să se ocupe 
singuri și de acestea.

ANULAREA 
UNOR DATORII 

ÎN MINERIT
Guvernul României a emis o 

Ordonanță de urgență privind 
acordarea unor înlesniri de la plata 
obligațiilor bugetare de către 
unitățile din minerit. Potrivit acestui 
act normativ, companiile și 
societățile naționale din domeniul 
minier beneficiază de anularea obli
gațiilor restante la bugetul de stat și 
la bugetul asigurărilor de stat, 
precum și a majorărilor de întârziere 
aferente, proporțional cu ponderea 
personalului efectiv disponibilizat 
din întreprinderile subordonate în 
urma restrângerii sau încetării 
procesului de producție.

De asemenea înlesniri bene
ficiază și companiile și societățile 
naționale din minerit lă care, în 
urma aplicării programelor de 
restructurare și disponibilizare, de 
personal, rezultatul exercițiului 
financiar la sfârșitul anului este cel 
puțin zero.

Niște japonezi 
la Paroșeni 
în baza unei înțelegeri mai 

vechi, săptămâna trecută, la sediul 
Ministerului Industriei și Comerțului 
din București, consorțiul format din 
firmele japoneze Itachu și 
Mitsubishi a înpheiat-și semnat un 
referendum cu Compania Națională 
de Electricitate (CONEL) privind 
reabilitarea Centralei Termo
electrice Paroșeni din Valea Jiului. 
Este vorba de retehnologizarea și 
modernizarea grupului nr. 4, de 150 
de MW, care va furniza agent 
termic la parametri optimi în orașele 

J_upeni și Vulcan. j
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Elevi silitori și cu bun simț N
Școala Generală Sar- 

mizegetusa se înscrie pe 
lista puținilor instituții sătești 
dotate și amenajate la cele 
mai înalte standarde. Din 
clădirea impunătoare și de
osebit de spațioasă mai 
sunt practic folosite pentru 
desfășurarea orelor doar 
opt săli de clasă șj două la
boratoare (de fizică, chimie- 
biologie); laboratoare foarte 
bine puse la punct, atât cu 
materiale didactice, dar și 
cu mese prevăzute cu 
chiuvetă, special amenajate 
pentru desfășurarea în con-, 
diții optime a lecțiilor prac
tice. De pe lista realizărilor 
nu lipsește nici sala de 
sport modernă și încăpă
toare, utilată cu diverse 
aparate de sport. Toate 
acestea nu ar fi fost re
alizate fără sprijinul Pri
măriei, al unei asociații din

Olanda și nu în ultimul 
rând cu ajutorul veniturilor 
din partea părinților.

îngrijorător este faptul 
că într-o asemenea școală, 
care ar putea adăposti apro-

La Școala 
Generală 

Sarmizegetusa

ximativ 200 de copii, numă
rul elevilor este în continuă 
scădere. La ora actuală, pe 
raza comunei Sarmize
getusa sunt 102 școlari, 
dintre care doar 82 învață la 
școala din localitate. Copiii, 
îndeosebi cei din clasele 
gimnaziale, nu sunt cu toții 
din localitate, fiind astfel 
nevoiți să facă zilnic naveta.

O navetă greoaie nu 
pentru că satele ar fi 
depărtate, ci pentru că în

zonă nu există nici un mijloc 
de transport în comun. Pe 
perioada de iarnă, când 
'ninge abundent, drumurile 
se blochează deseori, iar 
copiii nu' mai au drum de 
acces spre școală.

O altă greutate cu care 
se confruntă locuitorii zonei 
și care se răsfrânge și 
asupra copiilor este situația 
materială precară. O 
dovadă grăitoare în acest 
sens este numărul mare al 
elevilor care beneficiază de 
burse sociale, respectiv 68 
de elevi din cei 102 înscriși. 
Chiar dacă aici copiii sunt 
modești și simpli ei dau 
dovadă de bun simț și de o 
mare putere de muncă, fapt 
pentru care cu toții s-au 
încadrat foarte bine la 
școlile profesionale și 
liceele din Deva și Hațeg.

Cristina CÎNDA

iW'j x S' (Hj

Tinerii și infracțiunea
La furat prin 

magazine
Era în jurul orei 15 când trei 

tineri necunoscuți au pătruns 
într-un magazin aparținând 
“Socom Unirea" Petroșani. în 
timp ce încercau să fure diferite 
mărfuri, au fost surprinși de 
gestionara Margareta Milea. 
Unul dintre hoți a lovit femeia cu 
pumnii peste față, după care 
cei trei au dispărut.

Echipele operative ale 
poliției au reușit identificarea 
în după-amiaza aceleiași zile 
Ei se numesc Ionel Olaru, 24 
de ani, din Onești, județul 
Bacău, Virgil Răzvan Neagu, 
18 ani, și Răzvan Tăzlăvan, tot

V _______ _______ _
/ ................

de 18 ani, ambii din Petrila.
Pentru prinderea celui de-al 

treilea polițiștii desfășoară 
activități de urmărire.

Minorii 
acționau în 

piață
Doi copii din Deva, ambii în 

abandon școlar, s-au hotărât să 
facă piața. Nu oricum însă.

Polițiștii au stabilit că nu cu 
multă vreme în urmă, în Piața 
agroalimentară din municipiul 
reședință de județ, cei doi au 
furat din buzunarul unei 
doamne un telefon celular 
marca Phillips, în valoare de

2,5 milioane de lei.
Telefonul a ajuns din nou 

la stăpân, iar copiii sunt 
cercetați pentru comiterea 
‘infracțiunii de furt calificat. 
Despre Florin Tronciu 
Marius Inelar este vorba.

Existența Internetului pare a 
fi amenințată de așa numiții 
hackeri, adevărați pirați ai zilelor 
noastre. Mulți dintre aceștia, 
adevărate penii ale informaticii, 
fac piraterie din simplul motiv al 
distracției, mulți alții însă o fac 
pentru a obține bani. Hackerii 
există din momentul când s-au 
pus bazele primelor rețele de 
calculatoare. Dar ce fac 
hackerii? în primul rând ei intră 
“prin efracție” în diverse pagini 
de internet spărgând codurile de 
acces și modificând informațiile 
pe care le găsesc acolo. Desigur, 
cele mai tentante pagini sunt cele 
ale marilor agenții de spionaj, ale 
guvernelor, paginile marilor 
corporații financiare etc. în mod 
normal, o sumedenie de date 
strict secrete sunt stocate în 
paginile acestea, accesul la ele 
fiind limitat de tot felul de bariere 
electronice. Ei bine, pentru cei 
mai buni dintre hackeri barierele 
sunt făcute numai și numai 
pentru a fi trecute, iar codurile 
sunt puse pentru a fi sparte. Un 
exemplu celebru este cel al 
“atacului" asupra rețelei CIA din 
data de 26 septembrie 1996. în 
acea zi hackerii au schimbat 
complet pagina principală și au

redenumit-o adăugându-i tot 
felul de obscenități. Nici până 
în ziua de azi nu s-au 
descoperit atacatorii. Tot ceea 
ce s-a aflat a fost faptul că ei 
erau de naționalitate suedeză, 
întrucât introduseseră în 
textele paginii cuvinte în limba 
suedeză.

Pirații din 
rețea __________ 2______

Totuși, cele mai frecvente 
victime ale atacurilor pe 
Internet rămân marile 
magazine. Tentația de a obține 
diverse bunuri pe gratis este 
foarte mare, tot mai mulți tineri 
fiind tentați să fure în acest 
mod. Magazinele virtuale sunt 
tot mai răspândite, astfel că 
universul pungașilor de acest 
fel se mărește pe zi ce trece 
Intr-un magazin virtual intră 
oricine își alege orice produs 
prezentat acolo și îl cumpără 
cu ajutorul numărului cărții de 
credit. Magazinul verifică 
validitatea cărții de credit, însă 
nu poate verifica de ce, spre

exemplu, cu o carte de credit 
emisă la New York se fac 
cumpărături care trebuie trimise 
în România. Pentru un hacker 
poate fi relativ simplu să afle 
seria și numărul unei cărți de 
credit valide, informații pe care 
le folosește apoi când cumpără 
dintr-un magazin virtual. Ceea 
ce este mai tentant este faptul 
că mărfurile furate astfel sunt 
trimise cu avioane speciale 
până în țara și apoi chiar în 
orașul specificat de cumpărător 
Practic, stând în fotoliu, se 
poate fura doar apăsând 
tastele computerului.

Hackerii români sunt printre 
cei mai buni, și se poate spune 
că și din această cauză 
România ar putea avea de 
suferit în viitor. S-a pus foarte 
drastic problema ca țării 
noastre să îi fie interzis accesul 
în rețelele mondiale, fiind 
penalizați astfel și utilizatorii 
onești. Rămâne de.văzut în ce 
fel se va găsi o rezolvare. 
Guvernul României fiind nevoit 
să adopte o poziție care să 
mulțumească marile concerne 
externe.

AndreiN/STOR J

și

Elevi și hoți
La Păuliș au fost depistați 

doi minori care s-au apucat de 
spargeri. Deși Adrian Nicolae 
Stoica are numai 10 ani, iar 
Adriana Nicoleta Stoica 11, 
copiii, prin spargerea unui 
geam, au pătruns în locuința 
unei femei din localitate, de 
unde au furat mai multe bunuri.

Polițiștii i-au depistat pe cei 
doi, iar bunurile recuperate. 
___________________________/

\o______y
„Cum se face că un șchiop nu ne irită, 

pe când o minte șchioapă ne irită? Pentru 
că un șchiop recunoaște că noi mergem 
drept, pe când o minte șchioapă spune că 
noi suntem aceia care șchiopătăm. Fără 
aceasta noi am avea milă de el, și nu 
necaz împotriva lui”.

Pasca!

- Spune-mi mămico, de unde 
vin copiii?

- Păi... îi cumpără părinții.
- De ce atunci bogății au așa de 

puțini copii și săracii așa de mulți?
- Păi de ăia sunt săraci, cp au 
cumpărat mulți copii!

“Noi simțim când sunt obosiți 
copiii. Și atunci le spunem: hai să 
plecăm. Și plecăm.. De obicei la 

I munte. Mai ales iarna. Acum, în 
scurta vacanță dintre semestre, 
am fost iarăși la Straja, acolo 
unde, în urmă cu doi ani, când 
copiii mei erau în clasa a V-a, am 
organizat o tabără de inițiere în 
schi. Acum, schiurile le sunt 
nedespărțite. De această dată, 
excursia a durat 4 zile. Au fost zi
le de relaxare din toate punctele 
de vedere. Ne-am. reîntors la 
școală cu forțe noi. Păcat că 
acum gripa nu ne-a ocolit pe 
câțiva dintre noi".

"Copiii mei", despre care ne-a 
vorbit dna prof. Ana Călărașu, 
sunt elevi în clasa a Vll-a A, la 

V

nu aibă un xuVât de respect li

Școală Normală “Sabin Dragei’' 
din Deva. De doi ani, de când dna 
profesoară le este dirigintă, sunt 
mereu împreună și în vacanțe. 
Iarna la munte, vara în tabere pe 
litoralul Mării Negre. “Dar am fost 
și în excursii - precizează elevii, 
în clasa a Vl-a am avut un traseu 
deosebit: Tîrgu Jiu-Orșova-Tr. 
Severin”. “Am fost și în nordul 
țării, la Sighetul Marmației”. “Și la 
Mănăstirea Rîmeț. Multe amintiri 
avem din vacanțele noastre, de 
când dna profesoară Ani 
Călărașu ne este dirigintă". “îi 
mulțumim frumos, nu numai noi, ci 
și părinții noștri".

din recenta 
Parâng sunt

DE LX STRAJA LX SCOALĂ
Impresiile 

excursie în
împărtășite azi cu bucurie de 
elevele Ana Maria Sturza, 
Giorgiana Manea, Roxana Dudaș, 
Ana Maria Stoian, ’ Adela 
Călărașu, Cristina Ban, Andreea 
Banciu, Diana Roman, Anca Gîma, 
Cristina Marian, Lucia Popa, ca și 
de colegii care le-au fost alături la 
joacă și bucurii: Valentin 
lacobescu, Mihai Jurmoni, Radu 
Bălașa, Ciprian Alexe, Mihai 
Filimon, Mircea Moțiu, Titus Șandru 
sau Titus Ursan - băiețelul 
recunoscut prin politețe și 
delicatețe. Și nu este unul care să

pentru dna dirigintă. “Ne-am atașat 
de dumneaei din clasa I, de când 
facem sport împreună, o iubim 
mult pentru că simțim că ne 
iubește" - recunoaște Ana Maria 
Sturza, iar dna dirigintă, cu 
modestia care-i dă măreție, 
conchide: “Prin ei trăim, prin ei ne 
menținem tinerețea de spirit”.

în aceste zile de februarie, 
când dna dirigintă trece pragul 
unui nou an al vieții, elevii o 
îmbrățișează, încorporând în 
urarea de ani mulți în sănătate un 
cordial “ vă mulțumim frumos 
pentru dragostea dumneavoastră, 
pentru ceea ce sunteți”.

Lucia LICIU

MUSIC BOX
Albumul III Communi

cation este mai rafinat. 
Beastie Boys apărând în pli
nă formă, adăugând mai 
mult elemente de jazz sune
tului dens caracteristic gru
pului. Deși nu aduce nimic 
nou față de Check Your 
Head albumul III Commu
nication este considerat de 
critici drept cel mai reușit 
album al grupului. Pe III 
Communication figurează 
piesele: Sure Shot / Tough 
Guy / B-Boys Makin’ With 
The Freak Freak / Bobo On 
The Corner / Root Down / 
Sabotage / Get It Together / 
Sabrosa / Update / 
Futterman’s Rule / Alright 
Hear This / Eugene's La

ment / Flute Loop / Do It / 
Ricky’s Theme / Heart 
Attack Man / Scoop / 
Schambala / Bodhisattva 
Vow și Transitions.

Grupul pleacă într-un nou 
turneu mondial promoțional. 
în luna iulie 1994 au un show 
fulminant alături de The 
Goats și Luscious Jackson la 
celebra sală London Astoria 
din Londra. Astfel Beastie 
Boys a reușit să se impună și 
pe scena britanică ostilă 
mulți ani datorită campaniei 
de presă defavorabile, care îi 
considera drept niște tineri 
rebeli fără substrat și cu 
showuri obscene.

în luna noiembrie este 
lansat singlelul Sure Shot

(care atinge locul 27 in UK) 
și caseta video Sabotage 
(cu o durată de 60 minute), 
în clasamentele finale pe 
1994 publicate de revista 
britanică NME albumul III 
Communication figurează 
pe locul 3, iar singlelul 
Sabotage pe 10.

între 2 și 6 martie 1995 
Beastie Boys au alte con
certe in UK alături de Jon 
Spencer Blues Explosion și 
Hurricane. Apoi concertea
ză pe stadioanele din USA; 
pe baza acestui turneu 
apare EP-ul intitulat ,,Root 
Down”, un disc pentru fani. 
Tot pe baza materialelor 
înregistrate în timpul tur
neului III Communication 
(1994-1995) au apărut o 
serie de discuri pentru co- 
lecționari: Blood + Honey 
(Live 1994), Live, Beastie

Songs (Live 1994) și Live 
USA 1994.

Așa cum obișnuiesc du
pă succesul unui album cei 
de la Beastie Boys se retrag 
o perioadă, timp în care se 
ocupă de familie. în 1996 
participă alături de grupurile

Nasty” (No. 1 in UK la 
13,07 și No. 1 in Billboard 
la 1.08.). Noul album în
registrat în Loș Angeles 
ne prezintă un grup ce se 
orientează spre noile 
tendințe comerciale aie 
pieței acid-jazz, punându-

Beastie Bovjs (V)
Smashing Pumpkins, Sonic 
Youth, Rage Against The 
Machine și Sean Lennon la 
festivalul Milarepa / San 
Francisco organizat în sco
puri umanitare pentru popu
lația din Tibet.

La 29.06.1998 Beastie 
Boys revin cu singlelul Inter- 
galactic (No. 5 in UK) ce pre
fațează albumul ,,Hello

se accent pe partea 
instrumentală. Pe disc 
apare un nou DJ Mix 
Master Mike. Tema albu
mului este o posibilă in
vazie extraterestră și ur
mările ei. Din Hello Nasty 
(Grand' Royal 7 EMI Quint) 
se remarcă piesele: The 
In Sound From Way Out, 
Homeboy, Super Disco

Breakin și Just A Test.
Grupul a fost invitat pe 

10.09.1998 IS festivitatea de 
decernare a MTV Video 
Music Awards unde a primit 
premiul special Michael 
Jackson pentru contribuția 
adusă la dezvoltarea 
muzicii. în luna noiembrie 
singlelul Body Movin' a 
atins locul 15 in UK.

La 12.11. la Milano s-au 
decernat premiile MTV 
Europe Music Awards unde 
Beastie Boys a câștigat 
categoria Best Rap, fiind 
nominalizat și la categoriile 
Best Group, Best Album 
(Hello Nasty) și Best Video 
(Intergalactic). Beastie 
Boys a început un nou 
turneu mondial care va 
continua în 1999.

Horia SEBEȘAN JJ
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Cheltuieli mici pentru 
necesități mari

pe care l-am 
dna Natalia 
secretar al

Dialogul 
purtat cu 
Spinean, 
Primăriei Hărău, a avut ca 
subiect programul de 
investiții pe care primăria îl 
are pentru acest an. Ce 
este cert până în acest 
moment se referă la 
lucrarea de introducere a 
gazului metan în localitatea 
Bîrsău. Valoarea acestei 
investiții se ridică la 1,5 
miliarde de lei, prețuri 1998. 
O cotă de cinci la sută din 
valoarea investiției este 
suportată de cetățeni. 
Lucrările au început în 
decembrie anul trecut, 
alocându-se pentru 
aceasta 184 de milioane de 
lei, reprezentând fondul de 
investiții repartizat 
comunei pe 1998. Din cele 
declarate de dna Spinean 
am mai reținut că după 
terminarea rețelei de gaz la 
Bîrsău, soluția tehnică 
implementată va permite 
extinderea acesteia în 
centrul de comună și în 
satele aparținătoare 
Chimindia și Banpotoc. 
Pentru 1999 executarea 
unei părți cât mai 
importante din această 
lucrare este prioritatea 
numărul unu a Primăriei 
Hărău.

I--------------------------------------------------------------------------------j

j Pășunat mai scump |
Pentru acest an, deținătorii de animale din zona I 

| Hațeg vor trebui să plătească mai mult pentru\ 
| pășunatul lor. în medie, creșterea este de 10-15 la sută. |

I
Bunăoară, pentru o bovină adultă se vor plăti25.000 ■ 

de lei pe an. Aceeași sumă pentru cabaline. De fapt,!
• este cea mai mare sumă plătită pentru un animal. Cea ■ I mai mică este de 5000 de lei - pentru tineret ovin y/'l 
| caprin sub un an. j
I--------------------------------------------------- 1

MIERCURI 
rti’V'ii iofcbruarîe 

TVR I
9.00 TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Sensul 
tranziției (r) 13.00 Mistere și 
minuni (s/r) 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.00 Tradiții 16.30 
Timpul Europei 17.30 Medicina 
pentru toți (mag. med.) 18.10 
Nick Freno - profesorul... (s) 
18.35 Familia Simpson (s, ep. 
9) 19.00 Sunset Beach (s, ep. ' 
401) 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială 20.50 Telesport 
21.00 Lumea bărbaților (s, ep. 
2) 21.30 Impact. Quo Vadis, 
Domine?! 22.25 în compania 
vedetelor (do) 23.25 Jurnalul 
de noapte. Sport

TVR 2
9.00 Teleenciclopedia (r) 

10.00 Opinia publică (r) 11.00 
Pelerinaje (r) 11.30
Mapamond (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.50 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! (r) 13.00 

ferestre spre lume (do) 14 00

Tot pe anul în curs se 
urmărește o lucrare amplă 
de reparație a școlii din 
Hărău. Aflată într-o stare 
avansată de uzură, clădirea 
școlii va trebui să sufere un 
proces complex de 

in comuna 
Hărău

reabilitare. Costurile 
necesare pentru o astfel de 
manoperă sunt, conform 
aprecierilor preliminare 
făcute de dna Maria Albu, 
referend în cadrul 
primăriei, de minimum 40 
de milioane de lei. în 1998 
a fost reabilitată clădirea 
școlii din Bîrsău, lucrare 
pentru care s-au alocat 29 
de milioane de lei. Tot în 
ideea reabilitării unor sedii 
de instituții, Primăria Hărău 
a alocat anul trecut 25 de 
milioane de lei pentru 
renovarea unei clădiri 
adăpostește postul 
poliție local.

Până la ora actuală, 
spune dna secretar Natalia 
Spinean, previziunile 
referitoare la nivelul 
bugetului pe acest an sunt 
foarte greu de făcut. în 
baza Legii Finanțelor

ce 
de

ne

Emisiune în limba maghiară 
15.10 Limbi străine. Germană 
15.35 S.O.S. - La capătul lumii 
(d.a)16.00 Țiganca (s, ep. 126)
16.45 Santa Barbara (s) 17.30 
Cântece de pe Argeș 18.00 
Care pe care! (cs) 20.10 
Mistere și minuni (s, ep. 20) 
21.00 Pentru dvs., doamnă! 
22.00 Deșertul albastru (thriller 
SUA 1990) 23.35 Meridianele 
dansului

ANTENA I
10.00 Știri 10.15 Agenția 

de presă (r) 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.20 
Șase săptămâni (dramă SUA 
1992) 13.00 Roata de rezervă
13.30 Planeta vie (do) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul 
de foc (talkshow) 15.30 Dallas 
(s, ep. 168) 16.30 Știri 17.00 
Trei destine (s,e p. 87) 18.00 
Uraganul (s, ep. 14) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Comoara din as
teroid (f.a. SUA '96) 23.00 
Observator 23.30 Agenția de 
presă 23.35 Prezentul simplu 
0.35 „Vedete în papuci"

x

Publice Locale, o parte 
din acest buget este di
rect proporțională cu 
nivelul de dezvoltare 
economică a zonei. 
Oricum, cele 40 de 
procente, cât vor reveni 
primăriei din impozitele 
pe salarii plătite de cei ce- 
și desfășoară activitatea 
în comuna Hărău, nu se 
vor ridica la suma de 390 
de milioane de lei ce a 
reprezentat în 1998 
defaicări din contul ge
neral al impozitelor pe 
salarii. Mai mult chiar, 
patronii sunt tentați să 
“fugă” de plata acestor 
impozite, acordând pe 
hârtie angajaților salarii 
sub nivelul minim pe 
economie deoarece 
acestea sunt scutite de 
plata impozitului.

Deși are proiecte 
importante pe ordinea de 
zi, cum ar fi o investiție de 
alimentare cu apă a co
munei Hărău și a satelor 
aparținătoare, lipsa 
resurselor financiare 
modifică și la Hărău saltul 
cu “pașii mărunți” în 

. rezolvarea punctuală a 
problemelor localității, 
acolo unde acestea nu 
mai suferă amânare.

A. SĂLĂGEAN

Facultatea de Inginerie din 
Hunedoara, locul unde se 

pregătesc viitoarele 
generații de specialiști. 

Foto: Traian MÂNU

<• ribuna Cuvântului liber Poșta r,,brlcii
• Scrisoarea dv., 

stimată dnă Roxanda Bartis 
din Hunedoara, a fost trimisă 
Oficiului pensii de stat din 
cadrul Direcției Generale de 
Muncă și Protecție Socială a 
județului Hunedoara care a 
concluzionat că nu înde
pliniți condițiile de 
pensionare pentru munca 
depusă și limită de vârstă. 
Unei femei în vârstă de 55 de 
ani i se deschide dreptul la o 
astfel de pensie numai dacă 
a realizat o vechime în 
muncă valabilă la pensie de 
25 de ani.

X_______ _________________

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 9.10 Dreptul la 
iubire (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Norocosul 
(s) 12.30 Dragul de Raymond 
(s) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Light Sleeper (dramă SUA '91)
14.30 Suflet de femeie (s) 15.15 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Cărările iubirii (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Dreptul la iubire 
(s) 18.15 Știrile PRO TV 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 The 
Comeback (dramă SUA 1989) 
22.15 Știrile PRO TV 22.30 
Nebun după tine (s, ep. 23) 
23.00 Știrile PROTV / Profit
23.30 Pro și contra

AGASA
7.00 Celeste sempre 

Celeste (s/r) 7.45 Guadalupe (s/ 
r) 8.30 Te iubesc (s/r) 9.00 
Dragostea nu moare (s/r) 10.00 
L’Homme Presse (f/r) 11.40 Ca 
la mama Acasă (r) 11.45 
Vânătorul de oameni (s/r) 12.30 
Ultima vară (s/r) 13.15 D.a. (r)
13.45 Dragoste și putere (s/r)

NOWINMWAȚIMPINII
Rușor și Băiești aplicarea 
legii e în faza de început, 
măsurătorile făcându-se 
doar pe 30-40 la sută din 
suprafața de teren 
existentă. în schimb, în 
satele Șerel, Uric și Hobița, 
aplicarea Legii 18 nici 
măcar nu a demarat. 
Motivele invocate pentru 
justificarea acestei situații 
sunt lipsa specialiștilor 
topografi și litigiile existente 
între oameni.

1132 cereri pentru 
pădure

La camera agricolă a 
comunei Pui s-au înregistrat 
până la data de 30 
decerhbrie 1998 1132 de 
cereri pentru pădure și 
diferența de teren prevăzute 
de Legea 169/ 1997. Liviu 
Martinovici, inginer de 
specialitate în cadrul 
Primăriei Pui, aprecia că 
suprafața de pădure 
solicitată este mai mică 
decât suprafața de pădure 
existentă, astfel că, în 
principiu, nu ar trebui să fie 
probleme la punerea în 
posesie. O dată cu 
centralizarea cererilor se va ■ 
trece la efectuarea 
măsurătorilor și la întocmirea 
titlurilor de proprietate.

Nici după opt ani

Procesul de trecere a 
pământului din proprietatea 
statului în proprietatea 
oamenilor a început în 1991 
odată cu aprobarea Legii 
fondului funciar. După cum 
ne-a informat dl Liviu 
Martinovici, inginer la Ca
mera agricolă Pui, până azi, 
din cele nouă sată 
colectivizate ale comunei, 
doar în două - Rău Bărbat și 
Ponor-s-a finalizat punerea 
în posesie. în satele Galați 
și Pui procesul punerii în 
posesie e aproape finalizat, 
80 - 90 la sută din oameni 
știind pe ce teren sunt 
proprietari, iar.. în satele

• Oficiul pensii de stat 
Deva, stimate die loan 
Costea din Deva, ne-a 
comunicat că a efectuat 
verificările pe care le-ați 
solicitat și vă va expedia un 
răspuns amplu din care 
veți afla, detaliat, cum s-au 
recorelat drepturile dv de 
pensie.

• Stimate die Kalanios 
Gheorqhe din Subcetate, 
comuna Sântămăria Orlea, 
am primit reclamația dv. și 
am reținut situația grea în

14.45 Misterioasa doamnă (s/ 
r) 15.30 Te iubesc (s, p. 115) 
16.00 Celeste sempre Celeste 
(s) 16.45 Guadalupe (s, ep. 
117) 17.30 Ultima vară ,(s)
18.30 Dragostea nu moare 
(d.a) 20:00 Dragoste și putere 
(s) 20.45 Misterioasa doamnă 
(s) 21.30 Surorile (s, ep 38)
22.30 Days at Peking (f. ist. 
SUA 1963)

PRIMA TV
7.00 Prima oră (mag. 

matinal) 10.00 Ultima ediție 
(talkshow/r) 12.00 Misterele din 
New Orleans (s) 13.00 Știri 
13.10 Atingerea îngerilor (s) 
14.05 Celebri și bogați (s) 15.00 
Maria Mercedes (s, ep. 54) 
16.00 Știri 16.10 Tia și Tamera 
(s, ep. 52) 16.35 Malcolm și 
Eddie (s,e p. 52) 17.00 Jerry 
Springer Show 18.00 Știri, 
Meteo, Sport 18.50 Real TV 
19.00 Detectivi de elită (s,e p. 20) 
20.00 Camera ascunsă (div., ep. 
76) 20.30 Comisarul Rex (s,e p. 
11)21.30CI5: Profesioniștii(s,e 
p. 11) 22.30 Știri 23.00 Ultima 

' ediție (talkshow)

Agricultura nu 
mai e o afacere?! '

Specialiștii Camerei 
agricole Pui erau îngrijorați 
cu privire la soarta 
agriculturii din zonă. Dacă 
în 1997 a fost cultivat întreg 
terenul arabil, în 1998 doar 
80 la sută din suprafața de 
teren a fost lucrată, iar 
pentru 1999 perspectiva 
este și mai sumbră, în 
toamnă cultivându-se doar 
50 ha de grâu. Suprafața 
totală de teren arabil este 
de 2100 ha, dar ing. Liviu 
Martinovici aprecia că în 
acest an doar 20-30 la sută 
din ea va fi lucrată. 
Interesul oamenilor pentru 
agricultură a scăzut foarte 
mult. Lucrările și semințele 
sunt scumpe, oamenii nu 
au bani și utilaje, Agromec- 
ul s-a desființat, prețurile la 
produsele agricole sunt 
mici astfel că agricultura nu 
mai e considerată o 
afacere rentabilă.

Ciprian MARINUȚ

care vă aflați. Dar în 
situația aceasta sunt 
foarte multe persoane. 
Cum am aflat de la 
Primăria comunei, v-a fost 
primit dosarul pentru 
ajutor social, dar există 
încă numeroși restanțieri, 
pe ultimele zece luni, care 
n-au primit aceste 
ajutoare din cauza lipsei 
de fonduri.

în plus, am aflat că dv 
sunteți un tânăr sănătos, 
plin de viață și că vi s-a 
făcut recomandarea să vă 
căutați de lucru.

am
10.45

HB®
10.00 Dragă 

micșorat copiii! 
Cocoșatul de la... universitate 
(f.a., 1989) 12.30 Con Air - 
Avionul condamnatilor (f.a. 
1997) 15.00 Trancers (f. SF, 
1988) 16.30 Studii superioare 
(dramă, 1995) 18.45 Phoenix 
(thriller, 1998) 20.30 între 
prieteni (dramă, 1995) 22.15 
Lexx: “Umbra" 23.15 Aleasa 
inimii (co., romantică,.1992)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 - 
09.00 “Bună dimineața, PRO TV 
e al tău!” (coproducție cu stațiile 
locale) 09.10-10.00 Program 
comercial PRO TV Deva 17.00- 
17.15 Știrile PRO TV (copro
ducție) 22.15-22.30 Știri locale

ANTENA bDEVA
10.00-10.10 Știri (r) 10.10- 

10.40 Plai de cânt și dor 10.40- 
-.17.50 Antena 1 București 
17.50-18.00 Știri 18.00 - 24.00 
Antena 1 București

y

țieeeseef
Miercuri, IO februarie

O BERBEC
Fiți mai îndrăzneți în 

afaceri, dar nu faceți un pas 
necugetat. Va trebui să 
schimbați anumite puncte 
din contractul făcut, dar veți 
câștiga până la urmă.

O TAUR
V-ați pregătit de 

cumpărături, dar nu v-ați 
gândit că prețurile au atins 
proporții inimaginabile. Veți 
fi nevoiți să vă sacrificați 
economiile.

O GEMENI
Nu vă exteriorizați 

nesiguranța, căci unii s-ar 
putea folosi de 
vulnerabilitatea dv
temporară. Dacă aveți 
probleme financiare, nu 
acceptați orice ofertă. Fiți 
pretențios!

O RAC
Preocupat de serviciu, 

nu observați trecerea 
timpului. Prietenii vă vor 
ajuta, încercând să vă facă 
cunoștință cu cineva care 
tocmai se potrivește. Pe la 
sfârșitul săptămânii nu veți 
mai fi singur.

O LEU
O zi favorabilă, cei 

născuți în zile impare se 
simt în al nouălea cer. Nu fiți 
însă prea încrezător, căci 
nimic nu durează veșnic!

2 FECIOARĂ
Evenimente neprevăzute 

vă încurcă planurile. Trebuie 
să vă acomodați la noua 
situație, nu să le înfruntați. 
Ar fi o pierdere de energie. 
Fiți flexibil!

C BALANȚĂ
O zi ce nu-i scutită de 

stres. Atenție să nu faceți 
ceva negândit căci ați putea 
strica planuri de viitor și să 
vă jigniți colegii cu cuvinte 
dure.

O SCORPION
Șanse de reușită în tot 

ceea ce întreprindeți în 
această zi. Nimic nu vă 
abate de la dorința de a face 
ceva. Energia și 
creativitatea dv cresc și le 
veți folosi benefic.

O SĂGETĂTOR
Afacerea, activitatea 

profesională se
consolidează. Veți fi 
apreciat, vi se vor cere 
sfaturi. Lecturați legislația 
legată de viața economică, 
pentru a fi bine informați.

O CAPRICORN
Reușite, noroc în ceea 

ce întreprindeți. Șeful vă 
laudă, colegii vă aplaudă. 
Amânați discuțiile căci nu-i 
cazul să demonstrați ceea 
ce este deja atât de evident.

O VĂRSĂTOR
Va întârzia o știre sau nu 

o veți primi deloc, ceea ce 
vă va defavoriza. Explicațiile 
date partenerului nu vor fi 
de natură să îl convingă. 
Sunteți dispus să vă 
asumați munca altora.

O PEȘTI
Dacă vă îndrăgostiți azi, 

veți fi cel mai fericit de pe 
pământ. Focul dragostei se 
va stinge însă dacă nu veți 
evita monotonia. Căsătoriile 
încheiate acum nu au șanse 
să fie durabile.

jiegescei»



• Vând 3000 mp intravilan, loc 
casă și grădină, Hărău, 15 km de 
Deva. Tel. 226386, 094 521356 
(6411)

• Vând casă, cu grădină, sat 
Banpotoc. Tel. 261138 (6226)

• Vând garsonieră, central, 
multiple îmbunătățiri. Tel. 227493. 
(6254)

• Vând apartament 3 camere, 
decomandat, gresie, faianță, 
lavabil, ultracentral, boxă aco
perită pentru mașină, preț 23000 
DM, negociabil și jocuri poker, preț 
200 DM. Tel. 218216 (6264)

• Vând garsonieră în Hune
doara, central, 26 milioane, nego
ciabil. Tel. 219086 (6265)

• Vând apartament cu trei 
camere, parter, ultracentral, (b-dul 
Decebal, bl.36), cu posibilități de 
privatizare,sau sediu de firmă, cu 
autorizările necesare pentru 
schimbarea destinației. Tel. 
233081,094824613(6276)

• Vând apartament 2 camere, 
Deva, str. Minerului. Tel. 622817, 
după ora 18. (6376)

• Vând tractoare U 650 și di
verse utilaje agricole. 092 777302 
(6254)

• Vând Dacia 1300. Tel. 
623991.(6266)

• Vând Audi 100, benzină, 
1600 cmc, an 1979, numere noi, 
plus motor, cutie, parbrize rezervă. 
Băița, Săliște, nr.24. (6260)

• Vând Volvo 340 Diesel, 
fabricație 1986, înmatriculat, 
consum 5,5 I. Tel. 092 708368 
(6256)

• Vând Dacia 1310, an fa
bricație 1989, motor franțuzesc 
18,5 milioane. Tel. 226386, 094 
521356(6410)

• Vând chioșc material plastic 
cu dimensiunea 2,5x2 m, stare 
foarte bună, preț negociabil. Tel. 
655310, după ora 18,Brad. (6267)

• Cumpăr piese de mobilier
vechi, peste 80 ani, ceasuri, 
tablouri, argintărie, statuete, 
diferite piese decorative, vechi. 
Tel. 056 184728, 092397184 
(6246)______________________

• SC Ferdor Impex SRL Deva, 
str. Depozitelor, nr.1, importator di
rect, vă oferă la prețuri avanta
joase produse alimentare import 
Ungaria. Onorează și comenzi 
ferme. Tel. /fax 235035,216748 
(6252)

• Vând calculatoare, impri
mante second hand Tpi 226644. 
sau 092 724435 (6692)

• Vând monument funerar 
marmură 1800000, monument 
mozaic 600000. Tel. 094 230856, 
262290. (6270)

• Cumpăr celulare GSM, de
fecte, sparte sau codate, even
tual repar,decodez. Tel. 094 
859958. (6263)

• Vând grâu furajer, două tone, 
preț negociabil, boiler electric 1001, 
foarte convenabil. Tel. 215437 
(6258)

• Vând scule pentru potcoyit 
(ateliercomplet). Informații Ilia,tel. 
158.(6257)

•Viagra, 120.000, spray con
tra ejaculării rapide 159.000,01/ 
6376273, 092/342628, 092/ 
342629. (OP)

• Vând și montez parbrize, 
Deva, Dragoș Vodă, 14, tel. 
225075(6161)

• Vând spațiu comercial și 
mașină tricotat circulară 
(trening, indispensabili), 
Orăștie, tel. 241238, 092/ 
538874 (4148)

• Vând motor tractor U650 și 
remorcă 5 tone, basculabilă. Tel. 
247165.(6370)

• SOCIETATE COMER- 
CIALĂ VINDE: mobilier 
lemn pentru restaurant, 
compus din: mese și 
scaune lemn, mobilier 
plastic pentru terasă, 
fripteuză profesională 
dublă, plită electrică, 
aragaz, frigider, vitrine 
frigorifice, mașină de 
hot dog. Informații la tel. 
092/302001. (OP) ’

Închirieri

OFERTE DE
SERVICIIJ P

• Confecționăm din materiale 
germane, prelate camioane, 
copertine, panouri publicitare, 
acoperiri terase.Deva.SC Stilmes, 
tel/fax 054211128,219045 (6625)

• Agenție internațională asi
gură contracte în Germania și 
Elveția pentru: artiști, muzicieni, 
balerine, fotomodele, dansatoare. 
TeIJfax: 055/210768. (000011)

• Evaluator efectuez evaluări 
de societăți comerciale și evaluări 
la HG 983/dec.98. Relații supli
mentare la tel. 214531 și 212167. 
(6358)

• Concern canadian oferă 
posibilități de câștig proporțional 
cu munca depusă. Sunt invitate 
persoanele cu mintea deșchisă 
și fără prejudecăți. Veți fi pregătiți 
gratuit ca manageri. Pe timpul 
formării câștigați până la 
2.000.000 lei/lună. Experiența nu 
este necesară. Telefon 627527. 
(6366)

• Angajez operator/opera- 
toare PC pentru evidențe primare 
contabilitate. Tel. 230613 (6379)

• Efectuez transport marfă cu 
camion de 7,51, tel. 242380 (6904)

• URGENT LOCURI DE 
MUNCĂ, 800-2500 D.M.Iunar, 
Germania, Canada, Australia, 
pentru zidari, tâmplari, fierar- 
betoniști, muncitori necalificați 
construct i/agricultură/zootehnie, 
electricieni, șoferi. Maximum 45 
de ani. Tel. 01/8985819 (2100 lei/ 
10 sec). OP.

DIVERSE

f

oldstern GSM
Importator și distribuitor de terminale și accesorii 1 

Distribuitor autorizat al MOBIL ROM

• închiriem spațiu comercial 
pentru depozit (50 mp), plus curte. 
Deva, 215485

• închiriez rochii pentru mirese 
și accesorii, modele deosebite, 
Orăștie, str. Primăverii, nr. 19. 
(4103)

• închiriez spațiu comercial, 
Orăștie, str. Stadionului, nr. 5, tel. 
241543(690)

• Cooperativa “Drum nou” 
închiriază spațiu pentru sediu 
firmă. Tel. 716193 (6452)

• Oferim spre închiriere spațiu 
comercial central. Informații tel. 
718234 (3451)

• Comunicarea nr. 5324/98 A, 
Tribunalul Hunedoara dispune 
dizolvarea S.C.Bovis SA Pui, cu 
sediul în comuna Pui, înregistrată 
în Registrul Comerțului județului 
Hunedoara sub nr. J20/723/1991,
22.07.1991, trecând în patrimoniul 
Primăriei Pui. (3)

Angajează:
SALES REPRESENTATIVES 

pentru magazinul d(ajOg din Deva
Condiții necesare: - cunoștințe operare PC; - Limba 

engleză; - Âbilități în comunicare și promovare
Experiența în vânzări constituie un avantaj

Dotă sunteți tânăr (mnx. 35ani), cu spirit de inițiativă șl întruniți condițiile de 
mai sus, trimiteți un CV până la data de 11 februarie 1999, la sediul firmei din 

Bd. Decebal, nr. 15 - tel: 233633

SC HABER INTERNATIONAL SA 
HAȚEG

cu sediul în Hațeg, strada Progresului, nr. 59, 
organizează concurs pentru ocuparea postului de 

FOCHIST
Concursul va avea loc în data de 25.02.1999, iar cererile se depun la 
biroul Organizare, Personal, Salarizare, până în data de 24.02.1999- 

Relații suplimentare la telefon 770130, int. 215.

PIERDERI

• Pierdut carnet de student pe 
numele laru Valentin. Se declară 
nul. (6261)

rhCDMEMORARI

•Astăzi, 10 februarie 1999, se 
împlinește un an de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna draga și 
buna noastră mamă

MARIA JURCA
Odihnește-te în pace suflet bun! 

Copiii Gheorghe și Nicolae. (6259)

• Fiul Viorel, nora Dorina și 
nepoții anunță împlinirea a șase 
săptămâni de când a plecat 
dintre noi cea care a fost

CRIȘAN VICTORIA
din Godinești. Parastasul de 
pomenire duminică, 14 februarie, 
la Biserica din Ulieș. Dumnezeu 
s-o odihnească! (6371)

DECESE 
<■'

• Familia Maria și Gheorghe 
Dreghici și familia Andreea și 
Codruț Borca deplâng moartea 
celei care a fost

RODICA ENACHE
soră, cumnată și mătușă, o 
femeie de un deosebit caracter 
și dragoste de semeni.Fie-i 
țărâna ușoară ! (6271)

• Familiile Enache, Cugerean 
și Ceuța anunță încetarea din 
viață, după o grea suferință, a 
celei care a fost

RODICA ENACHE'
o bună fiică, soție, mamă și soacra. 
Fie-i țărâna ușoară! Dumnezeu 
să o ierte. înmormântarea va avea 
loc în ziua de 11 februarie 1999, 
ora 13, în localitatea Batiz. (6271)
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Inspectoratul Școlar al județului 
Hunedoara

Organizează
Licitație publică deschisă pentru închirierea unor spații 
temporar disponibile la următoarele unități școlare:

• Școala Generală Nr.3 Lupeni
• Liceul Informatică Petroșani
e Școala Generală Nr.11 Hunedoara
• Școala Generală Nr.2 Orăștie
• Școala Primară Bucureșcl
• Școala Generală Nr.2 Petrlla
e Grupul Școlar Agricol Geoagiu
• Școala Generală Malela
• Școala Generală Zam
• Liceul Teoretic “Traian” Deva
• Școala Generală Nr.2 Simeria
• Școala Generală Nr.1 Simeria
• Liceul Teoretic Brad
• Școala Generală Rapoltu Mare
• Grupul Școlar “Gr. Moisil” Deva
• Liceal Teoretic Orăștie
• Liceul Infirmatică Hunedoara
• Liceul Teoretic Hunedoara
• Școala Generală Nr.1 Orăștie -
• Școala Generală Nr.I Urlcani
• Grupul Școlar Chimie Orăștie
• Grupul Școlar Industrial Călan
• Școala Generală Brănișca
• Colegiul Național “Decebal” Deva
• Școala Generală Nr.lO Hunedoara
• Clubul Elevilor Deva

Licitația va avea loc In data de 16 februarie, ora IO, la 
sediul Inspectoratului Școlar al Județului Hunedoara- 
Deva, str. Gh. Barițiu, nr.2.

Relații suplimentare la sediul școlilor sus-amlntlte, 
precum șl la sediul ISJ Hunedoara, telefon 213315.

La aceeași dată se vor prezenta și titularii de contracte 
scadente In trim. 11999, In vederea renegocieril chiriilor.

ÂGEmlÂ JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPARE ] 
Șl FORMARE PROFESIONALĂ 

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ 
HUNEDOARA - DEVA j

Cu sediul în Deva, str. Tîtu Maiorescu (fosta Minerului), nr. .
28. telefon 231101 (în incinta Liceului Energetic), organizează • 
cursuri de calificare, recalificare și perfecționare în urmă- | 
toarele meserii:

* contabilitate asistată de calculator, lucrător social, . 
operator calculator (PC), croitor după comandă, vânzător, I 
barman, ospătar, dulgher, zidar, mecanic auto, sudor etc. 

înscrierile se fac până la data de 1 martie 1999 - la sediul CFP. ■ 
CFP organizează cursuri de calificare, recalificare în toate . 

meseriile solicitate de persoane fizice sau juridice.
Certificatele de calificare și perfecționare sunt recunos- | 

cute în țară și străinătate, și se înscriu în carnetul de muncă, e 
Pentru șomeri taxa de participare la curs este suportată * * * 

din fondul de șomaj, aceștia puțându-se adresa în vederea I 
înscrierii la cursurile mai sus menționate agențiilor de ocupare | 
și formare profesională din localitățile unde sunt luați în > 
evidență. J

5iO»'
OMNIASIB

ASIGURĂRI AGRICOLE

Producători agricoli
Nu meii aveți motive de îngrijorare . 

pentru munca dumneavoastră!
De acum, OMNIASIG 

ASIGURĂRI AGRICOLE vă asigură 
toate riscurile pentru producția 
agricolă inclusiv riscurile pentru 
pierderi financiare, credite și 
garanții.

Bunul gospodar nu pornește în 
noul an agricol fără prietenul cel mai 
bun OMNIASIG - ASIGURĂRI 
AGRICOLE.

Nu ezitați, 
contactați-ne ACUM !

SEDIUL SOdErĂfU din str. Petru Cercel nr 
3, sector 4, București Tei 335.72.61; 
336.79.40; 33&7S.41.Fax:335.72.81 sau 
ta toate sucursalele OMNIASIG (Sn țaA

Ch OMNIASIG - semne bune anul are !

OONSHJULlhEADMINISTRAȚIIEDE 
IA SC “ALIMENTARA” SA DEVA 

convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACȚIONARILOR în data de 3 martie 1999, ora 16,00, la sediu! 

societății din Deva, B-du! Decebal, bloc F, parter.

ORDINEA DE ZI:
1. Alegerea noului Consiliu de Administrație și Comisia de cenzori;
2. închirieri spații comerciale;
3. Vânzare de active;
4. Desființarea mag. nr. 8, situat în str. Kogâlniceanu;
5. Declararea societății ca închisă privind tranzacțiile;
6. Aprobarea planului de modernizare a unităților;
7. Diverse.
In situația în care nu sunt întrunite condițiile de prezență pentru 

prima convocare, a doua Adunare Generală Ordinară va fi convocată 
în data de 4 martie 1999, în același loc și oră.
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"Salvarea României vine tot
de la țărani"

‘Revenind la ideile 
subliniate la Conferința Filialei 
Hunedoara a Partidului Național 
Român, președintele acestei 
formațiuni politice, dl prof. dr. 
Mihai Berea, a subliniat, în 
cadrul unei conferințe de presă, 
principalele probleme discutate 
și a dat răspunsuri la întrebările 
gazetarilor. ‘îndemnul la 
strângerea curelei nu mai are 
suport real. ‘Situația actuală a 
țării arată ca după un al treilea 
război mondial. ‘Stimularea 
consumului duce la dezvoltare. 
‘Putem să producem și softuri, 
dar înainte de toate trebuie să 
avem hrană. ‘Tineretul are 
șanse să se afirme și în țara 
noastră. ‘Fiind dependenți de 
energie, este o aberație să fie 
scumpiți exagerat combustibilii. 
‘Condițiile specifice impun ca, 
în raport de zonă, să fie 
dezvoltată agricultura. 
‘Algoritmul politic a nenorocit 
țara. ‘Cu peste 80 de impozite 
și taxe pe cap, contribuabilul 
român nu poate spera să 
ajungă motor al dinamismului 
societății. ‘Avem nevoie de 
strategii'clare, de legi bune care 
să fie respectate.

lată, în sinteză, câteva din 
considerațiile președintelui 
PNR, ce au fost subliniate în 
legătură cu starea actuală din 
țara noastră și cu privire la 
acțiunile ce trebuie întreprinse 
pentru ieșirea din criza 
profundă în care ne găsim, 
întrebările pe care le-am pus din 
partea ziarului nostru au vizat 
patru aspecte esențiale: poziția 

PNR față de majorarea 
accizelor la carburant, acțiune 
care afectează serios costul 
lucrărilor și produselor agricole; 
cum este văzută înzestrarea 
agriculturii pe baza industriei 
constructoare autohtone;

Prof. dr. Mihai Berea, 
președinte PNR, 

susține că

soarta fostelor IAS-uri și 
întinerirea forței de muncă la 
sate.

Referindu-se la influența ce 
o are majorarea accizelor la 
carburanți, în cazul benzinei cu 
un dolar pe litru, măsura a fost 
apreciată ca fiind antiliberală și 
antieconomică. Deoarece omul 
este dependent de sursele de 
energie, alinierea prețului la cel 
mondial (chiar mai mare) în 
condițiile când la noi venitul 
mediu este nu de 2500 ci numai 
de 100 dolari, înseamnă a da o 
lovitură serioasă atât 
producătorilor agricoli (scum
pirea carburanților determinând 
nelucrarea pământului), prețului 
la toate produsele. în această 
situație de inconștiență nu se 
poate spune că ea ține loc de 
inteligență.

Cu privire la înzestrarea 
agriculturii, am reținut opinia 
potrivit căreia trebuie să fie 
stimulată producția autohtonă 
la toate produsele prin 
încurajarea consumului, 
inclusiv asigurând accesul 

proprietarilor de pământ și de 
animale la tehnica modernă. 
Falimentarea industriei proprii 
de utilaje agricole ar însemna 
să devenim și mai mult 
dependenți de importuri.

Abordând problemele 
specifice unităților ce 
reprezintă proprietatea de 
stat în agricultură, dl Berea 
aprecia că este necesar să 
avem o grijă aparte față de 
baza genetică existentă, 
importul de sămânță de grâu 
dovedind o atitudine greu de 
înțeies a actualilor guvernanți 
față de soarta agriculturii 
românești. în strânsă 
legătură, nu trebuie neglijată 
nici cercetarea științifică 
proprie. întinerirea forței de 
muncă la sate constituie o 
necesitate stringentă. Pe 
lângă consolidarea ex- 
ploatațiilor agricole este 
nevoie de revigorarea micilor 
meșteșuguri tradiționale în 
mediul rural. Dacă se 
valorifică mai bine resursele, 
agricultura românească ar 
putea da de lucru, în aval și 
în amonte, la cel puțin 30 de 
milioane de oameni.

Subliniind că promovarea 
algoritmului politica nenorocit 
țara, președintele PNR crede 
că asigurarea unei strategii 
coerente și clare ar trebui să 
ducă la schimbarea direcției 
de mers a economiei 
românești.

A consemnat 
Nicoiae TlRCOB

Vești din 
Vălișoara

Bună revenire!
Dl. Ionel Resiga a 

plecat de multă vreme din 
Vălișoara stabilindu-se în 
Valea Jiului, mai precis în 
orașul Lupeni. Recent s-a 
întors acasă împreună cu 
întreaga familie cate îi 
cuprinde și pe cei patru 
copii. Dl I.R. s-a apucat să 
repare casa părintească 
cu gândul să se 
stabilească aici. Bun 
revenit acasă, die Resiga.

Mutare
Cinci oameni din satul 

Chișcădaga, comuna 
Șoimuș, au cumpărat teren 
în satul Stoeneasa, unde 
s-au apucat să repare sau 
să -și ridice case. De ce au 
plecat din Chișcădaga? 
Din cauza poluării evident. 
De ce s-au așezat sau se 
mută la Stoeneasa? 
Fiindcă aici aerul este pur 
ca lacrima, iar peisajul de 
basm.

Pe drumuri
Petru Indrei a venit la 

Vălișoara cu ani în urmă cu 
soția și cele două fete. Din 
pricină că îi plăcea să 
hoinărească prin țară soția 
a băgat divorț obținând 
dreptul asupra folosirii 
casei. între timp soția a 
decedat, o fată s-a 
căsătorit și a plecat într-un 
sat vecin. Acasă a rămas 
cealaltă fată care nu-l 
primește pe P.l. să intre în 
casă. Astfel că omul se află 
pur și simplu pe drumuri.

Dacă acum se acordă prime pentru export

Avem oare grâu și 
porumb în excedent?

La sfârșitul lunii ianuarie 
a c., în Monitorul Oficial nr. 
44, a apărut și Ordonanța 
Guvernului nr. 31/1998 
privind aprobarea primei de 
export lș grâu și porumb 
boabe. Ce efecte și în 
beneficiul cui va produce 
oare această ordonanță de 
urgență, când se știe bine că, 
așa cum susține patronatul 
din morărit și panificație, 
stocul de grâu existent nu 
asigură pâinea necesară nici 
până în luna mai?

Ordonanța respectivă 
are, probabil, niște ținte fixe 
din moment ce spune că 
acordă prime de export la 
grâu de 350 mii lei/tonă 
pentru o cantitate de 500 mii 
tone și a unei prime de 400 
mii lei pe tonă pentru 500 mii 
tone porumb boabe. Bene
ficiari ai primei de export pot 
fi producătorii agricoli care 
exportă în nume propriu, cât 

De la Agenția zonală Călători 
Timișoara a S.N.T.F.C.

Prin intermediul ziarului nostru agenția aduce ia 
cunoștința publicului călător unele modificări ce survin în 
circulația unor trenuri de călători. Astfel, trenul 622 în 
relația Deva-București Nord se anulează în zilele de marți, 
joi, sâmbătă și duminica aie lunilor februarie, martie, 
aprilie și mai 1999. De asemenea, trenul 621 în relația 
București Nord-Deva se anulează în zilele de marți/ 
miercuri, joi/vineri, sămbătă/duminică și duminlcă/luni ale 
lunilor februarie, martie, aprilie și mai 1999.

Totodată se face cunoscut că începând cu data de 20/ 
21 februarie a.c. trenurile 739/736 și 735/730pe relația 
Timișoara Nord-iași și retur se anulează, în zilele de 
sămbătă/duminică, duminică/luni și luni/marți. (N. T.)

și agenții economici expor
tatori, care au cumpărat 
grâul de la producători 
agricoli cu minimum 1000 
lei/Kg STAS, iar porumbul cu 
minimum 850 lei/kg STAS și 
care au încasat prin băncile 
comerciale din România 
contravaloarea în valută a 
exportului.

în situația în care s-ar fi 
făcut o balanță clară a 
cerealelor și se știa că sunt 
cantități disponibile pentru 
export, de ce oare nu s-au 
luat măsuri ca valorificarea 
să fie făcută în anul trecut? 
Sau să ne întrebăm: 
exportăm oare acum pentru 
ca apoi să facem importuri 
pentru a acoperi necesarul 
de pâine până la noua 
recoltă din acest an?

După cele prezentate se 
desprinde faptul că 
ordonanța respectivă are 
niște fire ascunse. (N.T.)

PNȚCD - clarificări sau 
inerente frământări?!

(Urmare din pag. 1) aflate la guvernare scad în 
opțiunile electoratului pentru 
că viața este grea. Bugetul 
supus spre aprobare 
parlamentului în aceste zile 
este unul de maximă 
austeritate. Deci, pentru 
acest an, doar speranțe de 
supraviețuire.

Alegerile din 2000 bat 
însă la ușă. Cu ce va ieși în 
întâmpinarea electoratului 
coaliția de la guvernare? 
Fără îndoială, cu procesul de 
reformă, dar acesta este 
apanajul miniștrilor PD-iștj 
Traian Băsescu și Radu 
Berceanu.

Așadar, PNȚCD trebuie 
să întreprindă ceva, altfel 
riscul este mare. Vom vedea 
cât de curând ce! 
Președinției îi va veni greu 
să-l mai ajute, deși a fost 
susținută de acest partid în 
alegeri. Promisiunea că "de- 
acum se vor sacrifica 
conducătorii și mai puțin cei 
mulți” nu mai încălzește pe 
nimeni pentru că realitatea 
după '96 este cu totul alta. 
Și este fantastic de dură! Și 
dacă tot este dură, atunci 
mai bine să se facă pași pe 
calea reformei!

Cele mai scurte 
campanii agricole 

(Urmare din pag. 1)
în proporție de 30-40 la 
sută, și chiar mai mult, 
dacă se au în vedere și 
primele acordate pentru 
export.

Revenind la enunțul 
din titlul articolului, 
potrivit căruia în acest an 
vom avea cea mai scurtă 
și mai ușoară campanie 
de seceriș, este de 
menționat că de la o 
asemenea realitate nu va 
face excepție nici județul 
nostru, având în vedere 
că suprafețele ocupate cu 
grâu nu ocupă nici 
jumătate din cele culti
vate în mod normai.

Dacă mai ținem 
seama că nici în 
primăvară nu sunt 
speranțe să se lucreze 
mai bine (în județul nostru 
nu s-au arat nici 50 la sută 
din suprafețele ce trebuie 
semănate), este ușor de 
constatat că în acest an 
vom avea parte de cele 
mai ușoare campanii 
agricole. Atunci numai 
Dumnezeu mai poate ști 
cum ne vom mai 
descurca cu alimentația.

Domnul
(Urmare din pag. 1)

1999. Dincolo de acest fel însă, 
dl Acciză nu mai vede nimic. Și 
nu vede pentru că ori este rupt 
de realitate, ori este un om rău. 
Cum a doua variantă ne este 
greu s-o credem, rămânem la 
cea dintâi și vom sublinia că 
ministrul finanțelor este într- 
adevăr rupt de realitate. în 
primul rând pentru că pune 
semnul egalității între 
automobilistul occidental, cel 
cu un venit lunar mediu de 
peste 2-3000 de dolari, cu 
automobilistul român care are 
un venit lunar mediu de 150 de 
dolari, iar dacă este și 
pensionar, atunci acest venit 
mediu dacă ajunge la 50-60 de 
dolari. în acest caz, socoteala 
făcută de finanțiștii ministerului 
este complet greșită pentru că 
vânzările de benzină se vor re
duce drastic și nici vorbă să 
acopere cu accizele pe 
carburanți găurile din buget. în 
al doilea rând, nici producătorii 
de carburanți și nici vânzătorii 
din benzinării nu văd cu ochi 
buni majorarea prețului la 
benzină, pentru că ar însemna 
să nu-și mai poată realiza un 
salariu corespunzător și deci 
vor trebui să recurgă la 
disponibilizări de personal. în al 
treilea rând, și această 
consecință este cea mai gravă,

Acciză
majorarea prețului la 
carburanți va duce la majorări 
succesive ale prețului tuturor 
produselor, mai întâi al celor 
alimentare și apoi al celor 
industriale și din servicii. 
Pentru că toate aceste 
produse încorporează în ele 
sub o formă sau alta 
carburanți. Or, ne vine greu să 
credem că dl Remeș și lioata 
sa de finanțiști nu știu acest 
lucru. Doar poate că orbit și 
surzit de goana pentru resurse 
bugetare, nu vrea nici să mai 
vadă nici să mai audă nimic. 
Că aceste accize pe carburanți 
vor strivi sub povara lor și a 
taxelor, impozitelor și prețurilor 
majorate și ultimele puteri ale 
contribuabilului român nu-l 
interesează pe domnul 
ministru. Nu-l interesează nici 
dacă unii dintre cei mai săraci 
români vor ajunge la morgă, 
nici dacă alții mai în putere vor 
ieși în stradă. Pentru un 
ministru și mai mai ales al 
finanțelor, zelul este bun, dar 
pentru a face viața 
contribuabilului cât de cât mai 
decentă, mai civilizată și nu 
pentru a călca pe cadavre.

Să sperăm însă ca 
executivul, în frunte cu domnul 
Radu Vasile, va judeca 
lucrurile în strânsă legătură cu 
realitatea românească. Altfel, 
Dumnezeu cu mila.
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împrejurări, “că nu dă doi bani 
pe acțiunea grupului Coposu". 
în ciuda unor astfel de remarci, 
cei care au pus bazele acestei 
mișcări în PNȚCD, grupul de 
la Brașov, avându-l ca lider pe 
Sorin Lepșa, sunt deciși să 
lupte pentru a impune un 
proces de reformă în partid. 
Aceștia cer clar o abordare mai 
realistă și mai pragmatică a 
problemelor guvernării, 
renunțarea la mentalități 
învechite și promovarea 
figurilor tinere în posturile de 
greutate în PNȚCD.

Unii merg până acolo încât 
afirmă că chiar premierul Radu 
Vasile intenționează să facă un 
partid, ceea ce trebuie să 
recunoaștem că nu ar fi prea 
rău. Premierul a negat că ar 
intenționa așa ceva, spunând 
chiar că e o glumă a presei. 
Iarăși presa - hulită și adulată 
- după caz...

Fără îndoială, jocurile pot 
fi înșelătoare. Dar e tot atât de 
adevărat că nu iese fum de 
unde nu este foc. în PNȚCD 
se întâmplă ceva! în sondajele 
de opinie, popularitatea sa este 
în scădere, e un lucru cert. Atât 
PNȚCD cât și celelalte partide

și utilaje agricole a 
producătorilor agricoli. 
Faptul că în ultimii doi ani 
nu s-au cumpărat nici 2000 
de tractoare se explică și 
prin aceea că prețul unui 
tractor fizic depășește 
acum 9000 de dolari, în 
vreme ce la export prețul 
este de 6000 dolari. Așa se 
întâmplă și cu alte produse 
ale industriei românești. Pe 
lângă dotarea precară, 
agricultorii sunt în mare 
suferință și datorită 
insuficientului sprijin 
acordat sub formă de 
subvenții, valoarea 
cupoanelor reprezentând 
doar o parte aproape 
neînsemnată comparativ 
cu cheltuielile ce se fac 
pentru cultivarea unui ha, 
neacoperind nici costul 
combustibilului necesar la 
arat și recoltat, fără a mai 
lua în calcul și celelalte 
lucrări. Inutil să mai facem 
referire la modul cum este 
susținută agricultura prin 
subvenții în alte țări 
europene, unde se ajunge 
la acoperirea cheltuielilor
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